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Esse é o primeiro Anuário do 
Marieta :)

O Anuário é dividido em seções, 
que podem ser navegadas; 

É multimedial e interativo,  
com fotos e links para acessar  
conteúdos extra;

Foi feito com carinho, para  
vocês explorarem.

Beijos
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Giovanni Pirelli 
Helena Guerra 
Caio Guerra 

1.1 Caras amigas e amigos, 

Doismilevinte foi um ano que jamais 
esqueceremos, não é? Mas, ao 
mesmo tempo, parece ter passado 
uma década desde que começou 
e muitas vezes precisamos fazer 
um esforço para lembrar como foi 
que chegamos até aqui, vascu-
lhando pela imensidão de todas as 
emoções pelas quais passamos. 
Às vezes ficamos profundamente 
surpresas quando lembramos que 
tivemos Carnaval, que dançamos na 
rua lado a lado. Saudades.

O Marieta começou em janeiro de 
2020 com uma decisão: vamos 
fazer um investimento! Vamos 
imprimir 3000 flyers frente e verso 
num cartão bem bonito, para dis-
tribuir na saída das escolas, dos 
centros  comunitários, nos botecos 
e padarias, na pracinha da esquina 
onde todos os dias crianças brin-
cam até tarde de noite; vamos cres-
cer, agregar, multiplicar! Uma boa 
ideia, parecia. Estávamos entusias-
madas: dividimos a região ao nosso 
redor em micro-territórios, mapea-
mos os lugares de interesse, monta-
mos um roteiro e começamos a dis-
tribuição logo depois do carnaval, 

na última semana de fevereiro, pri-
meira de março, orgulhosos com 
o fato de já termos um ano inteiro 
de atividades programadas com 
antecedência.

Como vocês podem imaginar, 
nosso plano não foi bem sucedido: 
uma semana depois, todos os bote-
cos, bares, escolas, centros comu-
nitários e etc fecharam. De repente, 
estávamos abaixando o disjuntor 
do Marieta, tirando a geladeira da 
tomada e cancelando todas as ati-
vidades que havíamos cuidadosa-
mente preparado para o ano.

Em nossas casas, olhamos para o 
calendário, com as caixas de carta-
zes empilhadas do lado do sofá. No 
flyer que havíamos preparado – e 
que era todo sexy, verde esmeralda 
com bordas rosa pastel e tipografia 
serifada branca, gordinha – escreve-
mos de um lado: 

“Marieta, seu centro cultural de 
confiança” 



e do outro lado:

“Uma programação artística, 
cultural, cidadã & humana

Cursos públicos, debates  
& encontros
 
Cineclube semanal gratuito, com 
filmes preciosos
 
Residência cultural para  
pessoas pesquisadoras, artistas  
& pensadoras
 
Um centro cultural para descobrir, 
questionar, pensar o mundo em 
que habitamos e os desafios do 
presente
 
Com muito amor”. 

Nosso cartazinho singelo pode não 
ter nos servido como imagináva-
mos, mas certamente foi a inspira-
ção para conseguir engolir a amar-
gura e o medo do futuro e começar 
a reimaginar como poderíamos 
seguir em frente.

Desde 2015, trabalhamos para 
construir um cantinho coletivo de 
cultura, aberto para todas as pes-
soas e feito com todas aquelas que 
quisessem participar. A cada ano 
que se passava, o Marieta foi desen-
volvendo novas estratégias de parti-
cipação, de curadoria colaborativa, 
formas criativas de fomentar pro-
jetos individuais e fortalecer redes 
de troca comunitária entre pessoas. 
Quando lançamos nossas propostas 
de atividades virtuais no começo da 
pandemia, em busca de caminhos 
colaborativos para manter esse 
espaço de cultura ativo e pulsante 
nesses tempos sombrios, vimos 
brotar o que semeamos nos últi-
mos cinco anos: uma comunidade. 
Em menos de um mês, dezenas de 

pessoas se juntaram para contri-
buir diretamente na manutenção do 
Marieta com seu apoio mensal no 
Benfeitoria, outras se aproximaram 
para frequentar os cursos online, 
em poucas semanas formaram-se 
cinco diferentes grupos auto-orga-
nizados para desenvolver projetos 
culturais e, ao longo dos últimos 
cinco meses, milhares de pessoas 
acompanharam nossas transas ao 
vivo. 

Esse abraço coletivo que envolveu  
o projeto, trazendo respiro e ener-
gia, permitiu com que 2020 se tor-
nasse o ano mais ativo, intenso e 
radicalmente transformador que 
tivemos até agora. Se esse ano 
prometia solidão, o Marieta vir-
tual foi a praça onde pudemos 
trocar, aprender e imaginar. Uma 
praça onde encontrar, simultanea-
mente, pessoas de norte a sul do 
país, gente de outros países, todas 
sentadas lado a lado para fazer 
cultura. É emocionante ver como 
esse espaço, que nasceu como um 
pequeno projeto familiar, conseguiu 
crescer e tocar tantas outras vidas, 
contando com a inteligência e o 
carinho de uma comunidade pre-
sente e atenta.

A cultura é o alicerce da nossa 
sociedade: ela brota do encontro 
entre as pessoas, traz à luz as forças 
das comunidades e tece os cami-
nhos para superar os nossos limi-
tes, desbravando novos territórios. 
No ano assombroso que se passou, 
a cultura mostrou sua força lumi-
nosa e seu poder de transforma-
ção. Quando fechamos os olhos e 
voltamos para trás com a memória, 
percorrendo os dias que se passa-
ram, vemos os rostos das pessoas 
que participaram, que se engajaram 
nessa construção coletiva. Com 
esse Anuário queremos reconhecer 
a importância do trabalho que fize-
mos juntas, celebrar, com orgulho 
e gratidão, o ano (quase) impossível 
que se passou e nos preparar com 
firmeza para o novo ano que agora 
se abre diante de nós.



Marieta: um parênteses 1.2 Por toda a programação que o 
Marieta já recebeu e por todos os 
artistas, pensadores e intelectuais 
que compartilharam o estado da 
arte de seus campos de atuação até 
este momento, é difícil de acreditar 
que o espaço tenha sido lançado 
não com o pontapé inaugural de um 
dia pomposo, mas com a modéstia, 
capricho e sensibilidade de um dia 
número zero. 

A partir deste ensaio bem suce-
dido, o Marieta acabou provendo, 
ou talvez, moldando a cada reu-
nião um espaço de liberdade e de 
expressão, ao oferecer a sala de 
estar ideal para uma conversa desa-
marrada de diretores e patronos, 
desvinculada de protocolos e eti-
quetas, das quais instituições cultu-
rais e educacionais tradicionais não 
conseguem se desvencilhar. Aqui 
cada encontro estabeleceu os seus 
próprio termos, pactuados entre 
convidado e audiência. Nesse per-
curso, quem já compartilhou, perce-
beu que o Marieta não substitui ou 
deseja competir com algum modelo 

de instituição consagrada, e que é 
nesta despretensão assertiva que a 
iniciativa forjou seu próprio produto, 
o seu caldo mais nutritivo. O conhe-
cimento não precisa ser proces-
sado com outros temperos, ou visto 
através de qualquer lente interme-
diadora. O apartamento não incen-
tiva vaidades, tampouco o público 
diverso as entenderia. 

Um dos méritos de uma progra-
mação variada, é o público que se 
formou em seguida, mesmo com 
temas específicos. Não existindo 
uma maneira formatada de com-
partilhar conhecimento, não exis-
tem pré-requisitos fundamentais. 
A perspectiva de um músico sobre 
cinema, a de um cineasta sobre 
arquitetura, ou a de um arquiteto 
sobre a arte partem da mesma pla-
taforma, com o mesmo peso.

Na saída da primeira visita, o longo 
corredor que dá acesso ao Marieta, 
já deixa de ser apenas um prome-
nade arquitetônico, e recebe a tri-
lha sonora que o músico acabara 
de tocar, culminando na cena de 
uma caminhada ininterrupta para 
nenhum cineasta botar defeito. 

Mesmo em dias chuvosos, na saída, 
a cidade sempre se descortinou 
mais colorida.  Ao que tudo indica, 
o Marieta é um parênteses na vida 
cotidiana, um breve momento de 
suspensão, onde sensibilidade e 
cultura criam essa dobra no tempo.  
O Marieta que há 5 anos despon-
tou cauteloso em um cenário plural, 
tateando a cena cultural da época, 
hoje é tão presente, essencial e 
necessário quantos as instituições 
que já tinham seu lugar à mesa.

Felipe SS Rodrigues
arquiteto, colaborador e porteiro  
oficial do Marieta



Colpo di fulmine1.3 Minha história com o Marieta é 
de amor à primeira vista, também 
conhecido como “colpo di fulmine” 
em italiano.

Era começo de 2016, ano em que 
o Facebook ainda permitia que a 
gente se deparasse com conteúdos 
independentes. Época em que apa-
reciam aqueles eventos que migas, 
migos e migues marcavam inte-
resse. Sem post patrocinado, sem 
o fantasma da Cambridge Analy-
tica decidindo o futuro político do 
mundo. Ô saudades. E foi nesse 
contexto que o recém-fundado 
Marieta abriu uma brecha entre os 
algoritmos da minha conta e eu 
fiquei sabendo do primeiro curso de 
curadoria oferecido pelo centro cul-
tural mais amor de essepê.

Era pós carnaval, no ano em que 
estreei na bateria do Ilú Obá de 
Min, tocando xequerê pelas ruas 
do centro. Depois de cinco meses 
ensaiando todos os finais de 
semana, de repente fiquei órfã. O 
que seria dos meus sábados agora?
O curso, oferecido por seis curado-
res em um espaço independente no 
centro, aos sábados de manhã, fez 
meus olhinhos brilharem! Lá estava 
a resposta, o alimento para meus 
finais de semana.

Na época eu trabalhava na Bienal de 
São Paulo e o programa promovia 
um encontro entre meus interesses 
pessoais e profissionais. Não fazia 
ideia de que o Marieta viria a repre-
sentar muito mais: um espaço de 
afeto, trocas, acolhimento, escuta, 
partilha e de amizades para a vida 
toda. Mesmo sem saber de tudo 
isso, a empolgação já era tanta que 
corri para a rua Dona Maria Paula 
96 assim que as inscrições abriram. 
Meu lado nerd se orgulha em dizer 
que fui a primeira inscrita (risos), 
recebida por Helena Guerra, hoje 
amiga querida.

O curso foi uma delícia, e fechou 
com chave de ouro. A organização 
propôs um almoço coletivo para 
o encerramento. Foi ali, depois 
de seis semanas olhando pro Gio-
vanni Pirelli e pensando “esse daí 
só pode ser da minha terra”, que 
venci a timidez e me aprocheguei. 
Descobrimos que ambos tínhamos 
nascido em Milão e que nossa data 
de chegada ao Brasil, em setembro 
de 2013, quase coincidia: pousa-
mos aqui com apenas um dia de 
diferença.

Eu, filha de brasileiros, nascida e 
criada na Itália, senti uma enorme 
afinidade com esse rapaz que, 
assim como eu, tinha crescido 
com um pé lá e outro cá. Esse foi 

o começo de uma belíssima ami-
zade entre nós dois. Com o tempo 
o afeto se expandiu e teceu laços 
fortes entre Helena e eu, e mais 
adiante trouxe minha namorada, 
Bianca Leite, artista residente em 
2019, para dentro dessa bolha de 
amor que é a família Marieta.

De 2016 para cá foram muitas as 
aventuras e emoções compartilha-
das: debates acalorados depois de 
sessões de cineclube; viagens sono-
ras em audições de discos estonte-
antes; rodas de conversa com pes-
soas incríveis e pautas necessárias; 
minha estreia como atriz no curta 
“da cor do céu sem nuvens”, por 
Helena Guerra; coworking de lírios 
e lindinhas em tempos de quaren-
tena; muitas cervejinhas com pão 
de queijo e papo bom. Venho assis-
tindo com orgulho a evolução do 
meu centro cultural de confiança e 
apoio cada vez mais essa iniciativa 
que traz sensibilidade, conteúdo e 
cor para essa selva de concreto e 
sua correria do dia a dia.

Tenho certeza de que vem muito 
mais coisa boa pela frente.

Brilha, Marieta!

Marina Dias Teixeira
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Transa Marieta2.0 Em 2020, quando a pandemia de 
Covid-19 assolou todo o planeta, 
vivemos um período extremamente 
perigoso. No Brasil, e em alguns 
outros países, o abalo da saúde da 
população se somou ao reaciona-
rismo político que já nos ameaçava 
em uma combinação desastrosa.

Frente à urgência do momento his-
tórico – e às limitações da prática 
de isolamento social – sentimos 
a necessidade de pensar como 
iríamos seguir criando espaços 
de atenção e reflexão coletiva no 
mundo virtual. O Transa Marieta 
nasceu com a intenção – que se tor-
nou guia ao longo do tempo – de 
convidar ao debate personalidades 
da arte e da cultura contemporâ-
neas. Havia ali uma aposta no efeito 
transformador das individualida-
des, cujas trajetórias de vida trans-
bordassem os limites da ambição 
pessoal devido a combinação com 
desejos e necessidades coletivos.

Em suma, ouvir quem possui a 
virtude da realização fraterna, a 
capacidade de encontrar saídas 
solidárias, a alegria diante da vida. 
Encontrar nos mundos da arte, da 
cultura e da política a invenção do 
espírito humano, a expansão do que 
somos e do que podemos. Assim, 
a partir da experiência de cada um, 
da diversidade que habita o mundo, 
poderíamos ir além da percepção 
individual e restrita do mundo atual 
ao evocar o maravilhoso que habita 
as manifestações da imaginação 
humana.

Queríamos, então, propiciar o 
encontro, fomentar a faísca do pen-
samento criativo e oferecer, aos que 
tivessem interesse, um momento de 
alento dos horrores deste mundo. 
Para isso, uma conversa evidente-
mente não bastaria: seria necessá-
rio algo potente, um encontro de 
forças, um ato de gestação coletiva: 
uma transa. Transa Marieta.

O dicionário diz:

Transa é um substantivo feminino 
que significa 
1 ajuste para a consecução de 

determinado fim; acordo, combi-
nação; negócio; 

2 questão, assunto; 
3 maquinação para a execução de 

mau desígnio; trama; 
4 relação amorosa; e 
5  relação sexual

Marieta; 
s. n. : seu centro cultural de 
confiança.

Importante: não é possível transar 
na solidão! Por isso, sentimos que 
era importante não apenas escolher 
personalidades de primeira linha 
para serem entrevistadas: a mesa 
virtual de entrevistadoras e entre-
vistadores também deveria ser à 
altura, juntando pessoas de idades, 
trajetórias e pensamentos diversos, 
para que pudéssemos ir muito além 
de nosso território habitual, restrito 
e familiar.



Ao longo de 2020 recebemos a 
visita virtual de dez entrevistados 
que contemplam esses pressu-
postos: o literato Milton Hatoum 
(20 de abril); o músico e composi-
tor Arrigo Barnabé (12 de maio); a 
arquiteta e militante social Erminia 
Maricato (26 de maio); o gestor cul-
tural Danilo Santos de Miranda (22 
de junho); o líder indígena e escritor 
Ailton Krenak (21 de julho); o tea-
trólogo e ator José Celso Martinez 
Corrêa (22 de setembro); o cantor 
e compositor Gilberto Gil (06 de 
outubro); a líder comunitária e atriz 
Carmen Silva (26 de outubro); o 
músico e ensaísta José Miguel Wis-
nik (02 de dezembro); e a escritora 
e crítica literária Heloisa Buarque de 
Holanda (15 de dezembro).

Um grupo solar, preciosamente 
acompanhado pelas presenças 
estelares de Adriana Ferreira Silva, 
Augusto Massi, Bruno Ramos, 
Cafira Zoé, Carla Camuratti, Casé 
Angatu, Celso Sampaio, Chico 
César, Clara Alvim, Débora San-
ches, Djamila Ribeiro, Eliane Caffé, 
Francisco Alvim, Isa Grinspum 

Ferraz, João Sampaio, João Sette 
Whitaker, Julia Bussius, Keyna Elei-
son, Lizete Maria Rubano, Luiz Fer-
nando de Almeida, Luiz Gê, Luiz 
Gonzaga da Silva “Gegê”, Marcelo 
Dalourzi, Marco Altberg, Marília 
Gallmeister, Marta Bogéa, Paulo 
Sampaio, Stephanie Ribeiro e Suely 
Rolnik.

Nós, do Marieta, ao olharmos no 
retrovisor esse ano incomum, nos 
admiramos com a relevância dos 
personagens, a intensidade das 
conversas e o riso sincero, tão raro 
nesses tempos, presentes em cada 
um dos dez episódios do programa.

A grande audiência alcançada pelas 
transmissões ao vivo e gravações 
no Youtube, que atingiram pes-
soas em diversos estados brasilei-
ros e até mesmo em outros países, 
são indícios de que algo precioso 
aconteceu. Os depoimentos que 
ficaram gravados têm o sabor do 
documento histórico, do registro de 
vidas que importam, que deixam 
um marco e iluminam um cami-
nho futuro, ainda a ser trilhado. 
Mas, para além da importância dos 

testemunhos, toda transa é um 
ato capaz de criação, de inventar o 
novo, de gerar vida. Cada episódio, 
ao ir além da entrevista, tornou-se 
lugar de vitalidade criativa, incuba-
dor de pensamento.

É difícil explicar os motivos que tor-
naram viável algo a princípio impos-
sível – a reunião de tanta inteligên-
cia em tão curto espaço de tempo, 
e com parcos recursos. Talvez o 
encontro fortuito de acasos; talvez 
alguma inspiração involuntária; tal-
vez a resposta seja mais prosaica, 
afinal conversar quando muitos 
só conseguem gritar já é um feito 
admirável. Mas não fomos apenas 
agraciados pela sorte; nos prepa-
ramos com seriedade para cada 
uma das conversas. Para o atual 
momento histórico o que pudemos 
oferecer foi inteligência, prazer, 
diversão e arte.

Abilio Guerra e Giovanni Pirelli



Milton Hatoum 
Augusto Massi 
Julia Bussius
mediação 
Abilio Guerra

2.1 Sobre a transa

Entre leituras de epígrafes por Mil-
ton e a atualidade do encontro que 
supera qualquer roteiro, a primeira 
Transa Marieta recebeu o roman-
cista Milton Hatoum por quase 
duas horas. A editora Julia Bussius, 
o poeta e crítico Augusto Massi e 
o mariete Abilio Guerra conduzi-
ram a entrevista a partir de cinco 
eixos temáticos. A primeira rodada 
de perguntas se resumiu às ori-
gens amazonense e libanesa-árabe 
do escritor, assim como sua mar-
cante passagem pela faculdade de 
arquitetura da USP e suas primeiras 
inclinações poéticas para o ato de 
escrever. A leitura da epígrafe de 
Dois Irmãos feita por Milton abriu 
espaço para discutirem propria-
mente sobre sua literatura, levan-
tando alguns temas recorrentes 
para debate: a forte presença de 
cidades e de ruínas, a manipulação 
dos objetos, o traço do erotismo, a 
questão das migrações, e por fim, o 
acaso. O terceiro bloco trouxe per-
guntas sobre certos processos e 
procedimentos de Milton: Augusto 
apontou para a construção de uma 
estrutura familiar em seus roman-
ces, assim como a estruturação 

feita pelo narrador que forma os 
diferentes gêneros (romance, conto, 
crônica), Abílio indagou sobre a 
figuração da memória e do tempo, 
e Julia quis saber sobre seu método 
de criação e desenvolvimento de 
ideias, a que Milton rebate com 
uma citação de Borges: “Não dá 
para ser escritor das nove da manhã 
às cinco da tarde”. Num quarto 
momento o entrevistado diz o que 
pensa sobre a crítica e outros auto-
res que lhe tocaram. O penúltimo 
bloco se dedicou às relações entre 
História e Literatura, de modo que 
Milton pôde falar sobre sua postura 
como escritor frente à realidade 
social e política, retomando o perí-
odo da ditadura militar que viven-
ciou, e sobre as correspondências 
e diferenças entre a verdade ficcio-
nal e a verdade histórica. Por fim, 
comentaram sobre as transposições 
mais recentes de suas obras para o 
cinema, HQs e séries de televisão.

Resumo por Lucas Minari



Milton Hatoum nasceu em Manaus 
em 1952. Estudou arquitetura na 
USP e estreou na ficção com Relato 
de um certo Oriente, publicado em 
1989 e vencedor do prêmio Jabuti 
de melhor romance do ano. Seu 
segundo romance, Dois irmãos, 
de 2000, mereceu outro Jabuti e 
foi traduzido para doze idiomas e 
adaptado para a televisão, teatro e 
quadrinhos. Com Cinzas do Norte, 
de 2005, Hatoum ganhou os prê-
mios Jabuti, Bravo!, APCA e Por-
tugal Telecom. Em 2006, lançou A 
cidade ilhada, uma reunião de con-
tos breves. Em 2008, sua primeira 
novela, Órfãos do Eldorado, foi 
adaptada para o cinema, e em 2013 
teve suas crônicas reunidas em 
Um solitário à espreita. É colunista 
dos jornais, O Estado de S. Paulo 
e O Globo. Em 2017, recebeu do 
governo francês o título de Officier 
de L’Ordre des Arts et des Lettres.

Augusto Massi é jornalista (PUC-
-SP, 1983), mestre em Literatura 
Espanhola e Hispano-América 
(1992) e doutor em Literatura Bra-
sileira (2004) pela Universidade 
de São Paulo, onde é professor de 
Literatura Brasileira desde 1990. 
Atua como poeta, crítico, tradutor 
e editor. Entre 1988 e 1990 coor-
denou a coleção Claro Enigma 
(Duas Cidades), dedicada à poe-
sia brasileira contemporânea. Foi 
presidente da Cosac Naify durante 
os anos 2000. É membro do con-
selho editorial das revistas Novos 
Estudos Cebrap e Inimigo Rumor.

Julia Bussius é graduada em jor-
nalismo (PUC-SP, 2004) e história 
(FFLCH USP, 2006), e mestre em 
história social (FFLCH USP, 2010). 
No mercado editorial desde 2005, 
foi editora da Cosac Naify. Atu-
almente é editora na Companhia 
das Letras, onde trabalha desde 
2010, editando a obra de autores 
como Milton Hatoum, Mia Couto, 
Carola Saavedra, Julián Fuks, José 
Saramago, W.G. Sebald, Thomas 
Mann, Philip Roth, entre outros. 
Traduziu livros infantojuvenis do 
alemão e, mais recentemente, 
a novela KNULP, de Hermann 
Hesse (editora Todavia, 2020).
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2.2 Sobre a transa

No segundo episódio de Transa 
Marieta, Arrigo Barnabé conver-
sou com a cineasta e atriz Carla 
Camurati, o ilustrador Luiz Gê e os 
músicos Paulo e João Sampaio. O 
prelúdio de perguntas abrange a 
juventude do artista: sua formação 
na FAU-USP, comentada por um 
depoimento do arquiteto Rafael Per-
rone, aparece como mote de sua 
produção musical, na qual são per-
cebidos arranjos narrativos e espa-
ciais, assim como a influência das 
artes visuais, como apontado por 
Carla e Luiz Gê. Já os jovens músi-
cos se inquietaram sobre a originali-
dade da composição que incorpora 
o clássico ao mesmo tempo em que 
rompe com ele, abrindo espaço para 
se pensar o que há de consciência 
e de intuição na sua arte de van-
guarda. Então, todos se debruçaram 
sobre a figura do artista e evocaram 
a pulsação teatral de Arrigo, que em 
resposta partilhou algumas histó-
rias delirantes. Antes do desfecho, 
os convidados fizeram um balanço 
da contemporaneidade do conjunto 
da obra, tecendo paralelos com a 
complexidade da vida urbana e arris-
cando interpretações sobre Arrigo, 
que se esquivou – ou entregou? – no 
final com uma declamação de Reló-
gio do Rosário de Drummond.

Resumo por Lucas Minari



Arrigo Barnabé (Londrina PR, 
1951) cursa por dois anos a FAU 
USP no início dos anos 1970, mas 
logo a seguir inicia estudo de Com-
posição e Regência na ECA USP. 
Em 1979, vence o Festival Uni-
versitário da TV Cultura SP com a 
música Diversões Eletrônicas. Seu 
primeiro LP, Clara Crocodilo, de 
1980, sucesso instantâneo, torna-
-se show itinerante com a Banda 
Sabor de Veneno (Vânia Bastos, 
Paulo Barnabé, Regina Porto, Mané 
Silveira e Suzana Salles). É autor 
das obras musicais Tubarões Voa-
dores (1984), Gigante Negão (1998), 
O Homem dos Crocodilos (2001), 
Missa in memoriam Arthur Bispo 
do Rosário (2003), Missa in memo-
rian Itamar Assumpção (2006), den-
tre outras. Tem feito trilhas sono-
ras para teatro e cinema; no filme 
Cidade Oculta participa como ator 

e roteirista, ao lado de Chico Bote-
lho, Walter Rogério e Luiz Gê. Com 
este último, tem realizado trabalhos 
que unem música e história em 
quadrinhos. Como assessor espe-
cial na área de música de Fernando 
Moraes, Secretário de Estado da 
Cultura (1989-1990), propõe a cria-
ção da “Orquestra Jazz Sinfônica” e 
a profissionalização da já existente 
“Banda Sinfônica do Estado de São 
Paulo”. Concebeu e apresentou o 
programa Supertônica da rádio Cul-
tura FM (prêmio “Revelação” da 
APCA em 2005).

Carla Camurati é diretora, produ-
tora, roteirista e atriz. Como atriz, 
atuou na televisão (Globo, SBT e 
Manchete), teatro e cinema, parti-
cipando dos filmes O Olho Mágico 
do Amor (de Ícaro Martins e José 
Antônio Garcia, 1981, prêmio de 
Melhor Atriz Coadjuvante no Festi-
val de Gramado), A Estrela Nua (de 
Antonio Meliande, 1985), Cidade 
Oculta (Chico Botelho, 1986) e Eter-
namente Pagu (de Norma Bengell, 
1988, prêmio de Melhor Atriz no 
Festival de Gramado). Como dire-
tora, realizou filmes – Carlota Joa-
quina, Princesa do Brasil (1994), 
La Serva Padrona (1998), Copaca-
bana (2001) e Irma Vap – O Retorno 
(2006) – e óperas teatrais – La Serva 
Padrona (1996), Madama Butterfly 
(1999/2002), Carmem (2001) e O 
Barbeiro de Sevilha (2003).

Luiz Gê é ilustrador, artista grá-
fico e quadrinhista. Arquiteto (FAU 
USP, 1977), mestre em Illustration 
(Royal College of Art, 1989), doutor 
em Ciências da Comunicação (ECA 
USP, 2004), e professor na área de 
design na FAU Mackenzie. Na área 
editorial, foi um dos fundadores 
da revista Balão (1972-1975), edi-
tor de arte da revista Status (1985-
1986), editor da revista Circo (1986-
1987), chargista editorial na Folha 
de S.Paulo (1976-1984), colabora-
dor nos principais jornais e revis-
tas do país (O Estado de S. Paulo, 
Jornal da Tarde, Jornal do Brasil, O 
Pasquim, Movimento, Veja, Visão, 
Isto É, Placar etc.). Autor de diver-
sos livros, colaborou nos LPs Clara 
Crocodilo e Tubarões Voadores, de 
Arrigo Barnabé, e foi um dos rotei-
ristas do filme Cidade Oculta, de 
Chico Botelho.

Os Irmãos Sampaio são músi-
cos com atuações distintas. >João 
Sampaio – bacharel em Ciências 
Sociais (FFLCH USP, 2019), pro-
fessor de inglês, violão, guitarra e 
cavaquinho – atua como guitarrista, 
cantor e compositor nas bandas Os 
Amanticidas (canção popular com 
inspiração na Vanguarda Paulista) e 
Semiorquestra (música instrumental 
latinoamericana contemporânea).
 Paulo Sampaio – formado em 
composição (ECA-USP, 2019) e 
mestrando em filosofia da música 
(FFLCH USP) – compôs a trilha do 
espetáculo teatral Terra Tu Pátria 
(2018) e atuou como compositor 
e instrumentista na Camerata Pro-
fana, orquestra de câmara formada 
por músicos jovens e voltada para 
a divulgação da música erudita de 
vanguarda brasileira e internacional.
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2.3 Sobre a transa

Neste episódio, o arquiteto e pro-
fessor Celso Sampaio, o arquiteto e 
economista João Sette Whitaker e a 
arquiteta e professora Lizete Rubano 
se encontraram para conversar com 
um monumento da arquitetura e do 
urbanismo brasileiro: Erminia Mari-
cato, que falou com o sentimento 
histórico de uma participante incan-
sável da vida social. O papo que inci-
tou a discussão se inicia retomando 
sua presença durante a ditadura mili-
tar na FAU-USP, lugar que lhe serviu 
de alicerce para seu pensamento e 
sua práxis. Nós nos engajamos com 
seu espírito combativo que nos mos-
trou os desejos de mudança vislum-
brados naquela época. Depois, Ermi-
nia falou sobre sua atuação como 
servidora pública, apresentando-se 

como uma força questionadora de 
práticas enrijecidas, responsáveis 
por determinar o meio urbano e con-
sequentemente as vidas que o habi-
tam, fazendo ver que o horizonte 
de transformação de hoje deve ser 
delineado a partir de um olhar para 
o espaço. Este, sismógrafo de movi-
mentações políticas e econômicas, 
é colocado sempre em primeiro 
plano quando questionada sobre sua 
participação política, sua perspec-
tiva sobre a crise sanitária presente, 
sobre os limites da democracia e 
sobre os projetos para o país. Nos 
despedimos da Transa com uma 
renovada vitalidade dos olhos e do 
coração.
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Erminia Maricato (Santa Ernestina 
SP, 1947), arquiteta, mestre e dou-
tora (FAU USP, 1971, 1977 e 1984). 
Com atuações paralelas e articu-
ladas na academia, administração 
pública e sociedade civil, sendo res-
ponsável pelas seguintes propostas 
e realizações: relatora da proposta 
de Iniciativa Popular de Reforma 
Urbana junto à Assembleia Nacio-
nal Constituinte (1987), Secretária 
de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano no governo Luiza Erundina 
em São Paulo (1989-1992), propos-
tas para a área urbana das candi-
daturas de Lula para a presidência 
(1989, 1994, 1998 e 2002), proposta 
de criação do Ministério das Cida-
des, coordenação da Política Nacio-
nal de Desenvolvimento Urbano 
como Secretária Executiva do minis-
tério (2003-2005), professora visi-
tante do Human Settlements Centre 
da University of British Colum-
bia (Canadá, 2002) e da School of 
Architecture and Urban Planning 
of Witwatersrand de Joanesburgo 
(África do Sul, 2006), professora 

visitante do Instituto de Economia 
da Unicamp (2012-2015), conse-
lheira do Programa das Nações Uni-
das para os Assentamentos Huma-
nos (UN-Habitat, 2009), participante 
da formação da Frente Povo Sem 
Medo – FPSM (2015), autora de oito 
livro. Professora titular aposentada 
da FAU USP, é docente da institui-
ção desde 1974, onde coordenou a 
Pós-graduação (1998-2002) e fun-
dou o Laboratório de Habitação e 
Assentamentos Humanos (1997). 
Atualmente, Erminia é professora 
colaboradora da Pós-graduação da 
FAU USP, membro de corpos edito-
riais e coordenadora do BrCidades – 
um projeto para as cidades do Brasil 
–, da qual foi fundadora em 2017. 
Esta iniciativa que lhe valeu – ao 
lado de companheiros – o Prêmio 
APCA 2018 na categoria “Urbani-
dade”, último de uma série de dis-
tinções, com destaque para os prê-
mios Rafael Higuerras (Federação 
Pan-americana de Arquitetos, 2006) 
e Arquiteto do Ano (Federação Bra-
sileira de Arquitetos, 2007).

Celso Sampaio é arquiteto (FAU 
Mackenzie, 1988), mestre em arqui-
tetura e urbanismo (EESC USP, 
2000), doutorando e professor na 
Universidade Presbiteriana Macke-
nzie. Há três décadas assessora 
movimentos de moradia na cidade 
de São Paulo, atuando atualmente 
junto ao Movimento Sem Teto 
do Centro – MSTC. Como gestor 
público atuou como Gerente de Pro-
jetos e Diretor Técnico da Cohab-SP 
(2001-2004; 2015-2016), e Diretor 
de Habitação na Prefeitura Munici-
pal de Santos André (2005-2006). 
No município de São Paulo, partici-
pou como membro titular do Con-
selho Municipal de Política Urbana 
– CMPU (2017-2019) e do Conse-
lho Municipal de Habitação – CMH 
(2016-2018; 2013-2015). Foi diretor 
do Instituto dos Arquitetos do Brasil 
Seção São Paulo (2010-2011).

João Sette Whitaker é arquiteto 
(FAU USP, 1990) e economista 
(PUC-SP, 1993), mestre em Ciência 
Política (FFLCH USP, 1998), dou-
tor e livre-docente (FAU USP, 2003 
e 2013), doutor Honoris Causa 
(Universidade de Lyon/St. Etienne, 
França, 2017). Professor, presidente 
da Comissão de Pós-graduação, 
pesquisador sênior do Laborató-
rio de Habitação e Assentamentos 
Humanos (LabHab, desde 1998) na 
FAU USP. Bolsista Produtividade do 
CNPq Nivel 2. Professor visitante no 
Institut de Hautes Études de l´Amé-
rique Latine – IHEAL (Université de 
Paris 3 – Sorbonne Nouvelle (2011-
2012), Ecole dArchitecture, de la 
Ville et des territoires (Marne-La-
-Vallée, 2018), e da Chaire BSI-City-
dev (Universidade Livre de Bruxe-
las, 2018). Secretário de Habitação 
do Município de São Paulo (2016). 
Autor do livro O mito da cidade-
-global: o papel da ideologia na pro-
dução do espaço urbano” (Vozes, 
2007).

Lizete Rubano é arquiteta (FAU 
Mackenzie, 1981), mestre e dou-
tora em arquitetura e urbanismo 
(FAU USP, 1992 e 2001), professora 
de Projeto 7 na FAU Mackenzie, 
onde coordena o escritório modelo 
(emau) Mosaico, de assessoria aos 
movimentos organizados da socie-
dade civil. Como arquiteta, foi fun-
cionária da Companhia de Habita-
ção e Desenvolvimento Urbano de 
São Paulo – Cohab-SP (1989-1992). 
Participa do núcleo São Paulo da 
rede nacional BrCidades. É organi-
zadora do livro Hipóteses do real 
– concursos de arquitetura e urba-
nismo 1971-2011 (2012) e autora 
dos livros Planeamento cultural 
urbano em áreas metropolitanas 
(com Maria Isabel Villac, Volia Kato 
e Lucas Fehr, 2015), O terceiro ter-
ritório – habitação coletiva e cidade 
(com Luiz Reacamán e Hector 
Vigliecca, 2014).
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2.4 Sobre a transa

O quinto episódio do Transa Marieta 
contou com a participação da arqui-
teta e professora Marta Bogéa e os 
marietes Giovanni Pirelli e Abilio 
Guerra para entrevistar o gestor cul-
tural Danilo Santos de Miranda. De 
largada, traçamos um fio que liga a 
controversa passagem jesuíta por 
terras tupiniquins à formação reli-
giosa e humanista de Danilo, linha 
que tece sobretudo a dedicação 
de Danilo à cultura e à educação. 
A isso está conectado seu envol-
vimento secular, que passa pelas 
artes, esportes e também pela polí-
tica. Direcionando a conversa para 
o início quase acidental de Danilo 
no Sesc, fica cada vez mais difícil 
distinguir o homem do projeto da 
instituição. Danilo nos fala dos prin-
cípios de integração e pluralidade 
que pautam seus espaços: um bom 
antídoto contra o preconceito, acon-
selha. A partir daí se torna impres-
cindível falar da arquitetura pensada 
para cada unidade. O carioca nos 
conta então alguns causos de Lina 

Bo Bardi e Paulo Mendes da Rocha, 
revelando que a cada projeto há 
uma interpretação do mundo, do 
espaço urbano, e uma proposta 
de intervenção sobre ele, sempre 
criativa e ousada, tendo na arte 
uma ferramenta valiosa, que aliada 
à uma clara noção de ética indica 
uma direção a ser perseguida.
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Danilo Santos de Miranda (Campo 
dos Goytacazes, RJ, 1943) é gestor 
cultural. Desde 1984, é diretor do 
Serviço Social do Comércio – Sesc 
do Estado de São Paulo. Membro 
de conselhos de entidades nacio-
nais diversas – Fundação Bienal 
de São Paulo, Museu de Arte de 
São Paulo Assis Chateaubriand – 
Masp, Museu de Arte Moderna de 
São Paulo – MAM-SP, Itaú Cultural, 
Biblioteca Brasiliana Guita e José 
Mindlin e SP Escola de Teatro –, 
foi presidente do Conselho Diretor 
do Fórum Cultural Mundial (2004) 
e presidente da comissão organi-
zadora do Ano da França no Brasil 
(2009). Sua atuação internacional 
também abrange a vice-presidên-
cia do Conselho Internacional de 
Bem-Estar Social – ICSW, na sigla 
em inglês – de 2008 a 2010, além 
da composição atual da diretoria da 
ONG Art for the World, sediada na 
Suíça e dedicada à difusão da arte 
contemporânea.

Marta Bogéa é arquiteta (UFES, 
1987), mestre em Comunicação e 
Semiótica (PUC-SP, 1993), doutora 
e livre-docente em Arquitetura e 
Urbanismo (FAU USP, 2006 e 2018). 
Professora da FAU USP, onde coor-
denou o curso de graduação (2017-
2019) e é bolsista de Produtividade 
em Pesquisa CNPq n2 (2019-2021). 
Coordenadora do Programa de Pós-
-Graduação da USJT (2008-2010). 
É autora dos livros Two-way street: 
The Paulist Avenue flux and cou-
nter-flux of modernity (San Diego 
State University Press, 1993) e 
Cidade errante: arquitetura em 
movimento (Editora Senac, 2009), 
frutos do mestrado e doutorado. 
Curadora da exposição Território de 
Contato – módulo 1: Cao Guimarães 
e Brasil Arquitetura; módulo 02: 
Nicolas Robbio e Marcos Acayaba; 
módulo 3: MMBB Arquitetos e 
Gisela Motta & Leandro Lima (Sesc 
Pompeia, 24 maio – 5 ago. 2012).

Abilio Guerra é arquiteto (PUC-
-Campinas, 1982), mestre e doutor 
em História (IFCH Unicamp, 1989 
e 2002), professor da FAU Macke-
nzie. Membro fundador do Marieta 
(com Caio Guerra, Giovanni Pirelli, 
Helena Guerra e Silvana Romano 
Santos), é editor da Romano Guerra 
Editora e do Portal Vitruvius ao 
lado de Silvana Romano. É coautor 
do livro Rino Levi – arquitetura e 
cidade (com Renato Anelli e Nelson 
Kon, 2001), autor de O primitivismo 
em Mario de Andrade, Oswald de 
Andrade e Raul Bopp (2010), Arqui-
tetura brasileira: viver na floresta 
(2011) e Arquitetura e natureza 
(2017), e organizador de Textos fun-
damentais sobre historia da arquite-
tura moderna brasileira (2010), Bra-
sil Arquitetura – Francisco Fanucci, 
Marcelo Ferraz (com Marcos Grins-
pun Ferraz e Silvana Romano San-
tos) e diversos outros livros.

Giovanni Pirelli (Milão, 1989) é 
gestor cultural e curador, sócio-di-
retor da empresa de consultoria 
cultural Cactus e diretor executivo 
do espaço cultural Marieta. Ita-
liano, frequentou cursos de Litera-
tura Contemporânea da Universitá 
degli Studi di Milano e, entre 2012 e 
2013, fundou e coordenou o Cubo, 
incubadora de artistas e projetos 
culturais, localizada no centro de 
Milão. Desde 2009 é conservador 
e promotor do acervo da obra da 
artista italiana Marinella Pirelli, sua 
avó. Especialista em gestão cultural 
pelo Sesc-SP (2020), desde 2015 
coordena as atividades do centro 
cultural Marieta, em São Paulo.

links

youtube
vitruvius

https://www.youtube.com/watch?v=onaJMDjIPcI&ab_channel=Marieta 
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/21.082/7792


Ailton Krenak 
Isa Grinspum
Marco Altberg
Suely Rolnik
mediação
Abilio Guerra

2.5 Sobre a transa

Nesta Transa, a cientista política e 
curadora Isa Grinspum, o cineasta 
Marco Altberg e a psicanalista e 
professora Suely Rolnik fazem uma 
série de perguntas ao ativista indí-
gena Ailton Krenak, que não res-
ponde a nenhuma delas, mas faz 
melhor: conta uma narrativa, ilus-
tra por meio de acontecimentos, 
faz uma piada e devolve uma nova 
questão, obrigando a todos a imagi-
nar possíveis respostas para essas 
inquietações. Por uma cronologia 
outra, Krenak nos conta de quando 
usou sua voz na luta por direito e 
reconhecimento numa época em 
que foi possível considerar a si 
mesmo como um “sujeito cole-
tivo”; narra também seus choques 
com a cultura do ocupante: não 

apenas gente “sem fé, sem lei, sem 
rei”, mas também “sem museus”, 
abrindo uma importante discussão 
sobre fala, linguagem e memória. 
Cheia de referências diversas (de 
Darcy Ribeiro a Raoni Metuktire 
a Krishnamurti), a conversa trans-
borda de questões fundamentais 
como a relação entre desenvol-
vimento e natureza, as fronteiras 
repressoras criadas pelas socieda-
des ocidentais, e a mercantilização 
das subjetividades na contempo-
raneidade; com isso, ao invés de 
aprofundar nosso estado de deses-
pero e apatia, Krenak proporciona 
um voo em paraquedas coloridos, e 
virtuais.
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Ailton Krenak (Vale do Rio Doce, 
1953), ativista indígena dos direitos 
humanos, pertence à etnia Krenak. 
Em 1987, no contexto das discus-
sões da Assembleia Constituinte, 
liderou a luta pelos princípios ins-
critos na Constituição Federal do 
Brasil. Fundou e dirige o Núcleo 
de Cultura Indígena; na década 
de 1990, criou o Festival de Dan-
ças e Culturas Indígenas na Serra 
do Cipó, Minas Gerais. Como jor-
nalista, apresentou a série Índios 
no Brasil (TV Educativa, 1998) e 
série Tarú Andé com temática indí-
gena (TV Canal Futura, 2007). Em 
janeiro de 2016, foi distinguido com 
o diploma de “Professor Honoris 
Causa” pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora – UFJF. Autor de 
textos e artigos publicados em cole-
tâneas no Brasil e exterior, e do livro 
Ideias para adiar o fim do mundo 
(2019). Recebeu diversos prêmios, 
como o Prêmio Internacional de 
Direitos Humanos para a América 
Latina Letellier Moffite, da Funda-
ção Letellier, em Washington DC 

(1987), o Prêmio Onassis – Homem 
e Sociedade, da Fundação Aristó-
teles Onassis, em Atenas, Grécia 
(1989), o Premio Nacional de Direi-
tos Humanos – Brasil, do Conse-
lho Nacional de Direitos Humanos 
(2005), e a Comenda da Ordem do 
Mérito Cultural do Brasil (2008) e a 
Grã-Cruz da Ordem do Mérito Cul-
tural do Brasil, ambos da Presidên-
cia da República (2015).

Isa Grinspum Ferraz, bacharel em 
Ciências Sociais na Universidade 
de São Paulo e doutoranda na FAU 
USP, é roteirista, documentarista e 
curadora de exposições e museus 
multimídia. Dirigiu a premiada série 
O Povo Brasileiro, as séries Intérpre-
tes do Brasil, O valor do amanhã, 
Galáxias e A cidade no Brasil. Rea-
lizou os médias-metragens Lina Bo 
Bardi, O milagre do pão e A cidade 
não para. Coordenou a criação de 
conteúdos e roteiros do Museu da 
Língua Portuguesa, em São Paulo. 
Foi curadora da Estação Natureza, 
da USP, e do Cais do Sertão, em 
Recife. Idealizou o Museu do Pampa 
e o Museu das Missões, no Rio 
Grande do Sul. Atualmente, é cura-
dora na recriação do Museu da Lín-
gua Portuguesa e da renovação dos 
museus do Instituto Butantan, em 
São Paulo. Foi colaboradora de Lina 
Bo Bardi e, por 12 anos, de Darcy 
Ribeiro.

Marco Altberg, roteirista, diretor 
e produtor de cinema, TV e novas 
mídias, é sócio diretor da Indiana 
Produções e participa ativamente 
de entidades da área de cinema e 
televisão (Associação Brasileira de 
Documentaristas, Associação Brasi-
leira de Cineastas, Sindicato Nacio-
nal da Indústria Cinematográfica e 
BRAVI – ABPITV). Em cinema par-
ticipou como diretor e/ou produtor 
dos filmes Prova de fogo (1980), 
Aventuras de um paraíba (1982), 
Fonte da saudade (1986, prêmios 
de música e de som no Festival de 
Gramado; e de direção e de roteiro 
no Festival de Brasília), Os Trapa-
lhões – o mistério de Robin Hood 
(1990), Sombras de Julho (1994) 
e Panair do Brasil (2007), dentre 
outros. Para a televisão, realizou 
séries de ficção e programas TV 
Futura, Canal Brasil, Canal Mul-
tishow e TV Brasil (onde “Revista 
do Cinema Brasileiro” foi exibido 
durante 22 anos), além de espe-
ciais de conteúdo cultural, artístico, 
educativo e ambiental. É diretor 
do documentário Ailton Krenak e o 
sonho da pedra (2017).

Suely Rolnik é psicanalista. Gradu-
ada em Sociologia e Filosofia pela 
Sorbonne (Paris VIII, 1973 e 1975), 
mestre em Ciências Humanas Clíni-
cas pela Sorbonne (Paris VII, 1978) 
e doutora em Psicologia Social 
(PUC-SP, 1987), é professora titu-
lar da PUC-SP (onde leciona desde 
1979 e onde fundou o Núcleo de 
Estudos da Subjetividade no Pro-
grama de Estudos Pós-Graduados 
em Psicologia Clínica). Atuou como 
professora, pesquisadora, conferen-
cista, jurada e curadora em universi-
dades, museus e outras instituições 
no Brasil e em diversos países das 
Américas e da Europa. Autora de 
inúmeros ensaios e livros publica-
dos em vários países, com várias 
edições, como Micropolítica – car-
tografias do desejo (com Félix Guat-
tari, 1986), Cartografia sentimental 
– transformações contemporâneas 
do desejo (1989), A hora da micro-
política (2016), Antropofagia Zumbi 
(2012), e Esferas da insurreição – 
notas para uma vida não cafetinada 
(2018). Em 2019 participou com Ail-
ton Krenak do Fórum de Ciência e 
Cultura da UFRJ.

links

youtube
vitruvius

https://www.youtube.com/watch?v=Ehppi9uxD0Y&feature=emb_title
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/21.083/7825


Zé Celso Martinez Corrêa
Cafira Zoé
Casé Angatu
Marcelo Dalourzi
Marília Gallmeister
mediação Giovanni Pirelli

2.6 Sobre a transa

Tivemos o prazer de transar com 
Zé Celso no nosso sexto episó-
dio, ao lado de Cafira Zoé, Casé 
Angatu, Marcelo Dalourzi e Marília 
Gallmeister. A noite se iniciou com 
uma viagem às raízes araraqua-
renses e indigenas de Zé, fazendo 
acessar as memórias do interior e 
da vida familiar a partir de onde se 
formou o artista, que  ao migrar 
para a capital, também se ligou à 
formação dos outros com a Univer-
sidade Antropofágica, importante 
para a juventude preta como aponta 
Marcelo. Além disso, Casé e Marí-
lia chamaram atenção para seu ati-
vismo e resistência criativa desde a 
ditadura, enxergando nesse padrão 
de violência brutal do opressor 
uma tamanha falta de imaginação. 
Urgentemente vem à tona a ameaça 
da especulação imobiliária esteri-
lizante sobre o cosmos do parque 
do Bixiga e sua relação ao lado do 
Teatro Oficina. Zé conta então da 
proposta radical de um teatro que 
se expande à multidão e toma conta 

das ruas a céu aberto, intimamente 
ligado com o desejo arquitetônico 
daquele espaço a se transformar 
ao longo das décadas, como traça 
Giovanni; e Cafira afirma que nele 
há vida - até mesmo um pau Brasil! 
- e que re-existem. Na apoteose da 
Transa pergunta-se sobre o futuro, 
sobre as possibilidades de uma 
revolição (lição de voltar  a querer) 
como encenada na contracultura, e 
Zé, como profeta profano, goza no 
outro em um movimento de convite 
ao palco e faz da tela uma festa de 
todo mundo.

Resumo por Lucas Minari



José Celso Martinez Corrêa (Ara-
raquara-SP, 1937) é diretor, drama-
turgo, atuador e um dos fundadores 
do Teatro Oficina. Encenou espetá-
culos considerados antológicos, tais 
como O Rei da Vela, Na Selva das 
Cidades, As Bacantes e Os Sertões.
Ícone da tropicália, Zé Celso foi um 
dos líderes do movimento contra-
cultural do Brasil, que foi prejudi-
cado pelo golpe de 1964, que inclu-
sive provocou a prisão e a tortura 
do diretor, que, depois de solto, vai 
para o exílio em Portugal e Moçam-
bique. Na volta e para além dos 
anos que se seguiram, Zé Celso 
continua participando ativamente 
das insurreições e dos aconteci-
mentos contemporâneos, inclusive 
através de uma luta de quase 40 
anos, entre Teatro Oficina e o Grupo 
Silvio Santos, em defesa de um pro-
jeto de urbanismo e atletismo afe-
tivo pelas ruas do bairro do Bixiga, 
onde se localiza a sede da compa-
nhia dirigida pelo artista.

Cafira Zoé é poeta transmídia, 
artista de teatro y das artes visuais. 
opera por composição, circuitos, 
fermentações, confluências y encru-
zilhadas. trabalha com os movimen-
tos vitais da palavra, do corpo y da 
imagem. é cientista das ciências 
da imaginação, das plantas, do que 
inventa y das águas que correm 
dentro y fora dos corpos. atua na 
companhia teat(r)o oficina uzyna 
uzona desde 2015, no núcleo de 
estudos da subjetividade da puc-sp, 
desde 2018 y no arquivo mangue, 
movimento de criação artística e 
feiticeira no cruzo do teatro com a 
poesia e as artes visuais.

Casé Angatu é indígena morador 
da Aldeia Gwarïnï Taba Atã no Ter-
ritório Indígena Tupinambá de Oli-
vença (Ilhéus/BA). Doutor em Arqui-
tetura e Urbanismo pela FAU-USP. 
Professor na Universidade Estadual 
de Santa Cruz-UESC (Ilhéus/BA) e 
docente Externo no Programa de 
Pós Graduação em Ensino e Rela-
ções Étnico-Raciais da Universidade 
Federal do Sul da Bahia - Campus 
Jorge Amado PPGER/UFSB-CJA 
(Itabuna-BA). É ex-coordenador do 
PIBID-História-UESC junto a Escola 
Estadual Indígena Tupinambá de 
Olivença e Organizador do Semi-
nário Índio Caboclo Marcelino nas 
Aldeias Tupinambá. Autor de “Nem 
Tudo Era Italiano - São Paulo e 
pobreza” (1890-1915) & e Co-Autor 
de “Índios no Brasil: Vida, Cultura e 
Morte”.

Marcelo Dalourzi, ator e cantor, 36 
anos, formado pela Escola Livre de 
Teatro. Iniciou carreira teatral em 
2007, em A Paixão de Cristo e par-
ticipou dos experimentos Brechtia-
nos. Trabalhos: Um Homem é um 
Homem (2011), Auto Da Compade-
cida (2009). Série ‘9MM’ São Paulo, 
no canal da Fox, episódio Açúcar 
ou Adoçante (2012). Comédia De 
Rabo Preso (2013). Ator e diretor do 
curta A Festa (2014). Peter em Fúria 
(2015). Em 2017 esteve em cartaz 
com o musical É samba na veia, é 
Candeia no Teatro Oficina, sob dire-
ção de Leonardo Karasek. Atual-
mente faz parte do Teatro Oficina, 
onde atuou nos espetáculos Bacan-
tes e Roda Viva sob comando do 
renomado diretor Zé Celso. Está em 
cartaz na plataforma zoom com O 
Bailado do Deus morto sob direção 
de Marcelo Drummond.

Marília Gallmeister é artista, arqui-
teta, urbanista. Trabalha há 9 anos 
no Teatro Oficina onde participou da 
criação de peças como Macumba 
Antropófaga, a saga da atriz Cacilda 
Becker, o Rei Da Vela e Roda Viva. 
Integra o coro que movimenta a luta 
pelo Parque do Bixiga, compondo 
núcleo de criação, ensaios de ocu-
pação e defesas jurídicas. Integra 
o Terreyro Coreográfico, coletivo 
de atuação em espaços públi-
cos. Trabalha na criação de proje-
tos expográficos, sendo o último 
a exposição Ser Essa Terra: São 
Paulo Cidade Indígena, no Memo-
rial da Resistência. Lecionou cursos 
na Escola da Cidade e no Instituto 
de Arquitetos do Brasil, em torno 
do assunto: arquitetura e urba-
nismo cênico, tema de publicações 
diversas.
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youtube
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https://www.youtube.com/watch?v=eP-nhbeY7QE&t=6570s&ab_channel=Marieta 
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/21.083/7890


Gilberto Gil com 
Chico César
Djamila Ribeiro
Keyna Eleison
Luiz Fernando de Almeida 
mediação Abilio Guerra e Giovanni Pirelli

2.7 Sobre a transa

Nesse episódio honroso de Transa 
Marieta tivemos a presença de nin-
guém mais, ninguém menos que 
Gilberto Gil! Entre o compositor e 
cantor Chico César, a filósofa polí-
tica Djamila Ribeiro, a curadora, 
escritora e pesquisadora Keyna Elei-
son e o arquiteto Luiz Fernando de 
Almeida, o encontro foi dividido em 
três blocos. O primeiro deles tratou 
de cultura e transmissão, quería-
mos ouvir do Gil o que significou 
cantar o Brasil tropicalista para o 
Brasil e para o mundo todo, e de 
que maneira chega até hoje aquele 
espírito de construção do novo. Daí 
puxamos as questões do segundo 
bloco: passado e presente, a que se 
encaixa lindamente uma frase de 

Gil de antes que merece a repetição 
hoje: “o Brasil não pode ser só uma 
plantação de soja”, acentuando a 
posição política que sempre estava 
juntinho da sua voz. As últimas per-
guntas só poderiam apontar para o 
futuro, para o qual mira: “o melhor 
começa quando o pior se instaura”.

Resumo por Lucas Minari



Gilberto Gil inicia sua carreira no 
acordeom, ainda nos anos 1950. 
Inspirado por Luiz Gonzaga, pelo 
som do rádio, pelas procissões na 
porta de casa. No interior do Nor-
deste a sonoridade que explorava 
era a do sertão, até que surge João 
Gilberto, a bossa nova, e também 
Dorival Caymmi, com suas canções 
praieiras e o mundo litorâneo, tão 
diferente do mundo do sertão.
Influenciado, Gil deixa de lado o 
acordeom e empunha o violão, e 
em seguida a guitarra elétrica, que 
abrigam as harmonias particulares 
da sua obra até hoje. Suas canções 
desde cedo retratavam seu país, e 
sua musicalidade tomou formas rít-
micas e melódicas muito pessoais. 
Seu primeiro LP, Louvação, lançado 
em 1967, concentrava sua forma 
particular de musicar elementos 
regionais, como nas conhecidas 
canções Louvação, Procissão, Roda 
e Viramundo.

Em 1963, ao conhecer o Caetano 
Veloso na Universidade da Bahia, 
Gil inicia com o novo amigo uma 
parceria e um movimento que con-
templa e internacionaliza a música, 
o cinema, as artes plásticas, o tea-
tro e toda a arte brasileira. A cha-
mada Tropicália, ou movimento tro-
picalista, envolve artistas talentosos 
e plurais como Gal Costa, Tom Zé, 
Rogério Duprat, José Capinam, Tor-
quato Neto, Rogério Duarte, Nara 
Leão entre outros. Esse movimento 
gera descontentamento da ditadura 
vigente, que o considera nocivo à 
sociedade com seus gestos e cria-
ções libertárias, e acaba por exilar 
os parceiros.

O exílio em Londres contribui para a 
influência ainda maior dos Beatles, 
Jimmi Hendrix e todo o mundo pop 
que despontava na época na obra 
de Gil, que grava inclusive um disco 
em Londres, com canções em por-
tuguês e inglês.

Ao retornar ao Brasil, Gil dá con-
tinuidade a uma rica produção 
fonográfica, que dura até os dias 
de hoje. São ao todo quase ses-
senta discos e em torno de quatro 
milhões de cópias vendidas, tendo 
sido premiado com nove Grammys. 
Entre LPs, CDs e DVDs, como 
Expresso 2222, Refazenda, Vira-
mundo, Refavela, Realce, UmBan-
daUm, Dia Dorim, Raça Humana, 
Unplugged MTV, Quanta, Eu Tu 
Eles, Kaya N`Gandaya, Banda Dois, 
Fé na Festa, Concerto de Cordas e 
Máquinas de Ritmo com Orques-
tra, entre tantos outros, Gil criou 
uma vasta e abrangente obra musi-
cal e audiovisual. Um de seus 
mais recentes trabalhos, Gilbertos 
Samba, é uma reinterpretação de 
canções gravadas por João Gilberto 
e uma homenagem do “discípulo 
para o mestre”.

Em 2015 e 2016 celebrou com Cae-
tano Veloso os cinquenta anos de 
carreira em um show histórico – 
Dois Amigos, Um Século de Música 
– registrado em CD e DVD. Em 
2017 a Trinca de Ases foi lançada à 
mesa: Gil, Nando Reis e Gal Costa 
percorreram os palcos das princi-
pais cidades do Brasil e da Europa. 
Registrado também em CD e DVD.

Em 2018, lançou o álbum Ok Ok 
Ok que traz a família, a doença que 
experimentou e o questionamento 
do posicionamento que a sociedade 
lhe exige. O álbum foi vencedor do 
Grammy Latino em novembro de 
2019 na categoria Melhor Álbum de 
Música Brasileira.

Cada novo projeto de Gil tem suas 
formas consolidadas em diversas 
turnês pelo mundo. Todo disco vira 
show e muito show vira disco. Sem-
pre disposto a realizar turnês nacio-
nais e internacionais para cada novo 
projeto, Gil é presença confirmada 
anualmente nos maiores festivais e 
teatros da Europa. Realizou diversas 
turnês pelas Américas, Ásia, África, 
e Oceania. Gil tem um público 
cativo em seus shows no exterior, 
desde suas primeiras apresentações 
internacionais em 1971, a partir da 
sua marcante participação no festi-
val de Montreux, em 1978.

Em 2002, após sua nomeação 
como Ministro da Cultura, Gil 
passa a circular também pelo uni-
verso sociopolítico, ambiental e 
cultural internacional. No âmbito 
do MinC, em particular, desenha 
e implementa novas políticas que 
vão desde a criação dos Pontos de 
Cultura até a presença marcante 
do Brasil em fóruns, seminários e 

conferências mundo afora, traba-
lhando temas que vão desde novas 
tecnologias, direito autoral, cultura 
e desenvolvimento, diversidade cul-
tural e o lugar dos países do sul do 
planeta no mundo globalizado.
Suas múltiplas atividades vêm 
sendo reconhecidas por várias 
nações, que já o nomearam, entre 
outros, de Artista da Paz pela 
Unesco em 1999, Embaixador da 
FAO, além de condecorações e 
prêmios diversos, como Légion d’ 
Honneur da França, Sweden’s Polar 
Music Prize, entre outros.

Um Embaixador musical único, 
movido pela convicção cultural.
“Eu soube que a música era minha 
linguagem, mesmo. Que a música 
ia me levar a conhecer o mundo, ia 
me levar a outras terras. Por que eu 
achava que tinha a música da terra 
e a música do céu”. (Gilberto Gil)



Chico César (1964, Catolé do 
Rocha, Paraíba) é compositor, can-
tor, jornalista e escritor. Chico expli-
cita a irreverência, a criatividade e a 
poética, características de sua obra 
ao longo de sua trajetória. Autor 
de sucessos consagrados pelo 
público, como “Mama África” e “À 
Primeira Vista”, o paraibano tem 
nove álbuns lançados. Já recebeu 
diversos prêmios como Revelação 
do Prêmio Sharp (1995) e Melhor 
Compositor pela APCA (1996), 
Grammy de Melhor Performance 
Vocal Pop Masculina (2001) e Prê-
mio da Música Brasileira – catego-
ria Melhor Álbum POP/ Rock/ Reg-
gae/ Hip Hop/ Funk (2018). A obra 
de Chico César condensa o infinito 
cordão umbilical que o une às suas 
raízes.

Djamila Ribeiro nasceu em San-
tos, em 1980. Mestre em filosofia 
política pela Unifesp e colunista do 
jornal Folha de S.Paulo, foi secretá-
ria-adjunta da Secretaria de Direitos 
Humanos e Cidadania de São Paulo. 
Coordena a coleção Feminismos 
Plurais, da editora Pólen, e é autora 
dos livros O que é lugar de fala 
(2017) e Quem tem medo do femi-
nismo negro? (2018).

Keyna Eleison é curadora. escri-
tora, pesquisadora, herdeira Griot e 
xamãnica, narradora, cantora, cro-
nista ancestral. Mestre em História 
da Arte e especialista em História 
da Arte e da Arquitetura; bacharel 
em Filosofia. Membra da Comis-
são da Herança Africana para lau-
reamento da região do Cais do 
Valongo como Patrimônio Mundial 
(UNESCO). Curadora da 10a. Bienal 
internacional de Arte SIART, na Bolí-
via. Atualmente cronista da revista 
Contemporary& Latin America, e 
Professora do Programa Gratuito 
de Ensino da Escola de Artes Visu-
ais do Parque Lage, Rio de Janeiro 
e Diretora Artística do Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro em 
dupla com Pablo Lafuente.

Luiz Fernando de Almeida é arqui-
teto; ex-coordenador do Programa 
Monumenta, ex-presidente do 
Iphan; ex-diretor do Museu de Arte 
do Rio de Janeiro e atual diretor do 
Instituto Pedra. Fundador da Revista 
Óculum com Abilio Guerra.
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https://www.youtube.com/watch?v=VZ-GmSxO4BA&ab_channel=Marieta 
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/21.084/7902


Carmen Silva com 
Bruno Ramos
Débora Sanches
Eliane Caffé
Luiz Gonzaga Gegê da Silva
mediação Giovanni Pirelli

2.8 Sobre a transa

O produtor cultural Bruno Ramos, 
a arquiteta e professora Débora 
Sanches, a cineasta Eliane Caffé e 
o militante Luiz Gonzaga da Silva, 
o “Gegê”, entrevistaram a grande 
Carmen Silva, num papo urgente 
e organizado em quatro blocos. O 
primeiro deles encaminha  as tra-
vessias de Carmen pelo país e pelos 
movimentos sociais: do norte para 
o sul, entre periferia e centro da 
cidade, do poder e da luta. Que-
ríamos saber o que a move por 
todas as direções. Em seguida, Car-
men fala sobre sua experiência na 
cidade, num dos centros urbanos 
mais progressistas e mais atrasa-
dos do mundo, onde só lhe coube a 
rua em certo momento; isso a leva 

falar sobre suas perspectivas sobre 
a multilateralidade do movimento 
de moradia e de suas  intersecções 
com outros movimentos que aca-
bam sendo também criminalizados. 
O terceiro bloco traz o intercâmbio 
entre o saber da luta pelo direito 
à cidade dos movimentos sociais 
e de seu paralelo acadêmico para 
saber o que a ativista e professora 
pensa a respeito de suas contribui-
ções e limitações, Eliane pergunta 
qual o espaço do meio ambiente 
na luta. Ao fim da Transa, aderimos 
ao importante debate sobre mili-
tância e política, em que se notou a 
crescente criminalização dos movi-
mentos populares e a necessidade 
cada vez mais difícil de estabelecer 
contato com a juventude periférica. 
Carmen conduziu uma belíssima e 
combatente Transa.

Resumo por Lucas Minari



Carmen Silva é ativista pelo direito 
à cidade, liderança do MSTC, foi 
Conselheira Estadual e Municipal 
de Habitação de São Paulo e coor-
denadora do Conselho Participativo 
da região da Sé. Em 30 anos de 
luta, essa mulher preta, nordestina 
e mãe de 8 filhos já garantiu um lar 
para quase 3 mil famílias. É profes-
sora na Escola da Cidade e no Insti-
tuto Insper e referência internacio-
nal em urbanismo social, convidada 
a representar o Brasil nas Bienais de 
Arquitetura de Veneza, Chicago e 
São Paulo;

Bruno Ramos é articulador nacio-
nal do Movimento Funk, empreen-
dedor e produtor cultural. Estudante 
de Sociologia e Ciências Políticas 
na FESPSP. Foi Vice-Presidente da 
Associação Cultural Liga do Funk, 
onde fez a gestão do projeto social 
“Morada da Liga”, contemplado 
pela Lei de Incentivo à Periferia. 
Realiza o segundo mandato como 
Conselheiro do Conselho Nacional 
da Juventude (CONJUVE).

Débora Sanches é arquiteta e urba-
nista (PUC-Campinas, 1994), mestre 
em habitação (IPT, 2008) e doutora 
em arquitetura e urbanismo (Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie, 
2015). Professora da FAU Macken-
zie e no mestrado em arquitetura, 
urbanismo e design na Belas Artes. 
Colaboradora do Centro Gaspar de 
Direitos Humanos (desde 2005). 
Como gestora pública atuou na 
Cohab Bandeirante em Campinas 
(1996-2001), no município de São 
Paulo coordenou o GTAI no Pro-
centro e Cohab-SP (2002-2005). 
Integrante da Comissão Executiva 
da Operação Urbana Centro (2016 
- 2019) e Representante das Univer-
sidades no Conselho Municipal de 
Habitação (2014 - 2016).

Eliane Caffé formou-se em psicolo-
gia e em 1990 iniciou seus estudos 
de cinema na “Escola Internacional 
de Cine y TV de San Antonio de los 
Baños”. Em seguida realizou filmes 
de curta e longa metragens, entre 
eles “Kenoma”, “Narradores de 
Javé”, “O Sol do Meio-Dia” , “Era o 
Hotel Cambridge” e recentemente, 
“Para Onde Voam as Feiticeiras”; 
todos com prêmios da crítica e de 
importantes festivais e mostras 
nacionais e internacionais. Tam-
bém dirigiu series e documentários 
para TV. Paralelamente ao cinema, 
a diretora dedica-se a coordenação 
de oficinas audiovisuais em zonas 
de conflito na cidade de São Paulo e 
também no interior do Brasil.

Luiz Gonzaga da Silva, “Gegê” 
é integrante da Central de Movi-
mentos Populares (CMP). Nascido 
Catolé da Rocha, interior da Paraíba 
em 1949, Silva militou em organi-
zações clandestinas de resistên-
cia à Ditadura Militar. Em 1969, foi 
preso duas vezes. Em 1974, deixa 
sua terra natal e vai para São Paulo. 
É na capital paulista que se integra 
ao movimento popular urbano, rei-
vindicando moradia digna na região 
central da cidade, aproximando 
habitação do local de trabalho.
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https://www.youtube.com/watch?v=IKEfbNnCTvw&ab_channel=Marieta 
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/21.084/7931


José Miguel Wisnik 
Eucanaã Ferraz 
Evandro Camperom
mediação Abilio Guerra 

2.9 Sobre a transa

Não só intelectual da cultura brasi-
leira, mas também artista múltiplo 
do país, Zé Miguel Wisnik foi entre-
vistado pelo músico Evandro Cam-
perom, o professor e poeta Euca-
naã Ferraz e o professor e arquiteto 
Abilio Guerra, que também cuida 
da mediação desse episódio do 
Transa Marieta. A conversa osci-
lou proveitosamente entre o campo 
da cultura popular da canção e do 
futebol e o das ideias sobre a vitali-
dade dessas expressões, elaboradas 
pela literatura e pela música. Wisnik 
nos conta sobre sua juventude em 
São Paulo dividida entre o amor ao 
piano e à dedicação à academia na 
faculdade de letras da USP, encon-
trando um equilíbrio na pergunta 
de Evandro: “a canção brasileira é 
como uma universidade flutuante?”; 
disso deriva a lembrança de Euca-
naã sobre as “aulas-show” que Wis-
nik criara com Arthur Nestrovski, 
chegando ao questionamento fatal 
sobre um possível “fim da canção”. 

Passando a bola para Abilio, este 
cita o livro de Wisnik “Veneno 
Remédio” para lhe perguntar se o 
futebol traz em si o que somos, e a 
resposta sintetiza o bloco do “alto” 
e do “baixo”: “o Brasil só é levado 
a sério quando brinca”. Assim se 
abre espaço para comentar os sal-
tos poéticos dos grandes escritores 
brasileiros, Machado e Drummond, 
e de seus melhores dribles críti-
cos, de Candido e Schwarz. Wisnik 
reflete então sobre o esforço des-
ses sujeitos, que também foi e é o 
seu, de desnudar as armadilhas da 
modernização que vêm atrasando 
o país - é bem lembrado o poema 
do mineiro “A Montanha Pulveri-
zada” sobre um pico hoje destruído 
pela Vale - e a tentativa de indicar 
caminhos de libertação, este seu 
esforço de artista que canta “se 
meu mundo cair, eu que aprenda a 
levitar”.

Resumo por Lucas Minari



José Miguel Wisnik é músico, 
ensaísta e professor. Lançou os CDs 
José Miguel Wisnik (1993), São 
Paulo Rio (2000), Pérolas aos pou-
cos (2003), Indivisível (2011) e Ná e 
Zé (2015). Fez música para cinema 
(Terra estrangeira, de Walter Salles 
e Daniela Thomas; Janela da alma, 
de João Jardim e Walter Carvalho), 
para teatro (intensa parceria com o 
Teatro Oficina) e para dança, com 
quatro trilhas compostas para o 
Grupo Corpo (Nazareth; Parabelo, 
em parceria com Tom Zé; Onqotô, 
em parceria com Caetano Veloso; 
Sem mim, em parceria com Carlos 
Núñez). Tem canções interpretadas 
por Elza Soares (tendo feito a dire-
ção artística do CD “Do cóccix até 
o pescoço”), Maria Bethânia, Gal 
Costa, Ná Ozzetti, Jussara Silveira, 
Monica Salmaso, Eveline Hecker e 
parcerias com Chico Buarque, Cae-
tano Veloso, Tom Zé, Guinga, Luiz 
Tatit, Alice Ruiz, Marcelo Jeneci.
Entre seus livros publicados 

encontram-se O som e o sentido 
– Uma outra história das músicas 
(1989), Sem receita – Ensaios e can-
ções (2004), Machado maxixe – O 
caso Pestana (2008), Veneno remé-
dio – o futebol e o Brasil (2008) e 
Maquinação do mundo – Drum-
mond e a mineração (2018).

Recentemente lançou o single/clipe 
“A terra plana”. Em dezembro pró-
ximo será lançado seu disco com 
Alaíde Costa (O anel – Alaíde Costa 
canta José Miguel Wisnik).
É professor sênior de literatura 
brasileira na Universidade de São 
Paulo e atuou como professor con-
vidado na Universidade da Califor-
nia (Berkeley) e na Universidade de 
Chicago. Recebeu mais de uma vez 
o Prêmio Jabuti de Literatura e o 
prêmio da Associação Paulista de 
Críticos de Arte, além do prêmio do 
Festival de Cinema de Gramado e o 
Prêmio Literário da Fundação Biblio-
teca Nacional.

Eucanaã Ferraz (Rio de Janeiro 
RJ, 1961) é graduado em Letras, 
mestre e doutor em Letras Ver-
náculas (1984, 1992 e 1997) pela 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ, onde é professor de 
Literatura Brasileira na Faculdade 
de Letras desde 2010. Edita, com 
André Vallias, a revista on line Errá-
tica e atua como consultor de lite-
ratura do Instituto Moreira Salles, 
onde elabora publicações, exposi-
ções, debates, cursos e espetácu-
los. É autor dos livros Desassombro 
(2002, Prêmio Alphonsus de Gui-
maraens, da Fundação Biblioteca 
Nacional), Rua do mundo (2004), 
Cinemateca (2008, Prêmio Jabuti), 
Sentimental (2012, Prêmio Portugal 
Telecom de Poesia), Escuta (2015).

Para o público infanto-juvenil escre-
veu Bicho de sete cabeças e outros 
seres fantásticos (2009) e Palhaço, 
macaco, passarinho (Prêmio Ofé-
lia Fontes, pela Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil). Organi-
zou vários livros, entre eles, Letra 
só (2003) e O mundo não é chato 
(2005), ambos de Caetano Veloso; 
reuniu poemas e letras de canção 
na antologia Veneno antimonoto-
nia (2005). Após preparar a Poesia 
completa e prosa de Vinicius de 
Moraes (2004), passou a coordenar 
a edição das obras do poeta para 
a Companhia das Letras. Publicou, 
na coleção Folha Explica, o volume 
sobre Vinicius de Moraes (2006).

Evandro Camperom (São Lourenço 
da Mata PE) é radicado em São 
Paulo há quase vinte anos, tendo 
morado antes no Rio de Janeiro. 
Crescido em um ambiente em que a 
música se entranhava na paisagem 
(o pai é também cantor e composi-
tor), desde muito cedo se interes-
sou pela canção popular, pelo violão 
e pela poesia. Desde a adolescência 
vem cultivando o ofício de compor 
melodias e letras. Em 2009 lançou 
seu primeiro álbum, Algazarra, pro-
duzido por Chico Valle e com parti-
cipações mais do que especiais; em 
2014 nascera o Ferramenta Quente, 
produzido por Caio Andrade e Fabá 
Jimenez. A Revolta do Parafuso é o 
seu álbum mais recente.

links

youtube
vitruvius

https://www.youtube.com/watch?v=NN40OtJvkYs&ab_channel=Marieta 
https://www.vitruvius.com.br/jornal/agenda/read/8023


Heloisa Buarque de  
Holanda com  
Adriana Ferreira 
Chico Alvim, Clara Alvim 
Stephanie Ribeiro 
mediação Giovanni Pirelli

2.10 Sobre a transa

No décimo e último episódio do 
ano, conversamos animadamente 
com a escritora, professora e ati-
vista Heloisa Buarque de Hollanda. 
Queríamos olhar para a sua traje-
tória colocando em evidência seu 
engajamento com a vida literária do 
Brasil e seu papel no movimento 
feminista. Escolhemos então convi-
dar para compor a mesa de entre-
vistadores Clara e Chico Alvim, poe-
tas, professores e companheiros de 
estrada de Heloisa por muitos anos, 
ao lado da jovem arquiteta Stepha-
nie Ribeiro e da jornalista Adriana 
Ferreira.

A transa atravessou toda a evolu-
ção intelectual de Heloisa, desde 
os tempos das viagens com Clara e 
Chico de carro pelo Brasil nos anos 
da faculdade, o vínculo com a poe-
sia marginal e a luta democrática 
em plena ditadura militar, até suas 
experiências recentes com a Uni-
versidade das Quebradas e sua rica 
atividade como divulgadora do pen-
samento feminista contemporâneo. 
Stephanie, Adriana e Clara repre-
sentam três gerações de mulheres 
feministas, enriquecendo o debate 
com importantes reflexões sobre a 
evolução do movimento e a urgên-
cia de se pensar um feminismo 
interseccional, que saiba olhar para 
as diversas nuances que atraves-
sam a experiência de se construir 
uma identidade feminina no Brasil 
e no mundo de hoje. Uma conversa 
para se acompanhar com caderno e 
caneta em mãos.



Heloisa Buarque de Hollanda Pos-
sui graduação em Letras Clássicas 
pela Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio de Janeiro (1961), mes-
trado em Letras ( Literatura Brasi-
leira) pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (1974) e doutorado 
em Letras ( Literatura Brasileira) 
pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (1979). Fez Pós-Douto-
rado em Sociologia da Cultura na 
Columbia University (1982-83). Atu-
almente é Professora Emérita de 
Teoria Crítica da Cultura da Escola 
de Comunicação e Coordenadora 
do Programa Avançado de Cultura 
Contemporânea vinculado ao Pro-
grama de Pós Graduação Ciência 
da Literatura, Faculdade de Letras 
, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Sua atividade de pesquisa 

privilegia a relação entre cultura e 
política, trabalhando especialmente 
nos campos teóricos da teoria lite-
rária e dos estudos culturais. Sua 
pesquisa dedica-se às áreas de poe-
sia, relações de gênero, relações 
étnicas, culturas marginalizadas e 
as questões colocadas pelo novo 
quadro econômico, político e cultu-
ral dos processos de globalização 
e desenvolvimento tecnológico. 
Nestes últimos anos, seus estudos 
e pesquisas vêm focando a cultura 
produzida nas periferias urbanas, as 
relações de gênero e o impacto das 
novas tecnologias digitais na pro-
dução e no consumo culturais. Em 
suas palestras e artigos mais recen-
tes, o foco principal de seu trabalho 
vem sendo as questões relativas 
ao cruzamento da tecnologia, cul-
tura e desenvolvimento. Coordena 
o laboratório de tecnologias sociais 
Universidade das Quebradas, um 
projeto experimental de extensão 

baseado no conceito de ecologia 
dos saberes e o Laboratório da Pala-
vra, espaço experimental de pes-
quisa, criação e produção editorial 
em base digital e multiplataforma e 
o Laboratório Mulher na Universi-
dade, sobre a mulher e a produção 
de conhecimento. É autora de mui-
tos livros entre eles Macunaíma, 
da literatura ao cinema; 26 poetas 
hoje; Impressões de Viagem; Cul-
tura e participação nos anos 60; 
Pós modernismo e política; O femi-
nismo como crítica da cultura; Guia 
poético do Rio de Janeiro; Asdrúbal 
Trouxe o Trombone: memórias de 
uma trupe solitária de comedian-
tes que abalou os anos 70; Esco-
lhas, uma autobiografia intelectual; 
Explosão feminista e Pensamento 
feminista: conceitos fundamentais 
e Pensamento feminista brasileiro: 
formação e contexto.

links

youtube
vitruvius

https://www.youtube.com/watch?v=yR_NsvImXdk&t=120s&ab_channel=Marieta


Adriana Ferreira Jornalista | Editora 
voltada a pautas interseccionais 
com recorte de gênero, represen-
tatividade e inclusão | Curadora | 
Mediadora | Palestrante. Nas últi-
mas duas décadas, trabalhei nas 
maiores e mais importantes empre-
sas de mídia brasileiras –Grupo 
Globo, Folha de S.Paulo e Editora 
Abril. Desde 2017, sou editora-exe-
cutiva da revista Marie Claire, onde 
faço um trabalho focado em pau-
tas interseccionais, com recorte 
de gênero, inclusão e representa-
tividade racial e de classe. Tam-
bém atuo na concepção, criação e 
produção de projetos digitais e/ou 
centrados em questões de gênero e 
diversidade como Power Trip Sum-
mit, maior encontro de liderança 
feminina do Brasil; e o Prêmio Viva, 
parceria com o Instituto Avon que 
destaca personalidades de diferen-
tes áreas que atuam no enfrenta-
mento à violência contra a mulher.

Clara de Andrade Alvim (Rio de 
Janeiro, 1936) é diplomada em 
Letras Neo-Latinas na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Lecionou 
na UFRJ e na PUC-RJ, onde fez o 
concurso para Livre-Docente com 
uma tese sobre Guimarães Rosa. 
Trabalhou sucessivamente no Cen-
tro Nacional de Referência Cultural, 
na Fundação Nacional Pró-Memó-
ria e na Universidade de Brasília até 
sua aposentadoria.

Francisco Alvim (Araxá MG 1938), 
poeta e diplomata, publicou em 
Brasília seu primeiro livro de poe-
sias, Sol dos Cegos, em 1968. No 
ano seguinte embarcou para a 
França, onde viveu até 1971; de 
volta ao Brasil, passou a integrar o 
Grupo Frenesi, com Cacaso, Cha-
cal, Geraldo Carneiro e Roberto 
Schwarz. Sua poesia, de filiação 
modernista, foi influenciada pelas 
obras de Carlos Drummond de 
Andrade e Manuel Bandeira, além 
de Oswald de Andrade, com quem 
tem em comum os versos sintéticos 
e bem-humorados. Aliás, a citação 
e a paródia de poetas modernistas, 
assim como o coloquialismo, são 
traços marcantes no trabalho dos 
chamados poetas marginais, da 
qual Alvim fez parte. Em 1974, ele 
lançou Passatempo, dentro da cole-
ção Frenesi. Teve poemas incluídos 
na Antologia de Poesia Marginal, 
organizada por Eudoro Augusto e 

Bernardo Vilhena na revista Mala-
sartes, em 1975, e em 26 Poetas 
Hoje, antologia ordenada por Helo-
ísa Buarque de Hollanda em 1976. 
Alvim ganhou o prêmio Jabuti de 
Poesia, concedido pela Câmara Bra-
sileira do Livro, em 1982, por Passa-
tempo e Outras Poesias, e em 1989 
por Poesias Reunidas: 1968-1988. 
Sua obra mais recente é Elefante, 
de 2000.

Stephanie Ribeiro é arquiteta, 
escritora e feminista negra que 
escreve, palestra e acredita atra-
vés da arte, política, cultura entre 
outros no papel fundamental do 
ativismo negro interseccional e 
temas adjacentes a experiência da 
mulher negra no mundo. Colunista 
na Marie Claire e apresentadora no 
GNT.
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A cultura salva. Nós do Marieta 
sempre acreditamos profundamente 
em seu poder transformador, liber-
tador. Uma sociedade culturalmente 
ativa é uma sociedade sadia, viva, 
mais preparada para enfrentar os 
desafios do presente/futuro. A cul-
tura une, oferece alento aos sofri-
mentos do coração e da razão, cria 
novos horizontes onde a imaginação 
pode correr solta, transformando o 
mundo.

Quando ficou claro que a pande-
mia não seria vencida tão rapida-
mente, uma linda cascata de pro-
dutos culturais começou a inundar 
nosso mundo virtual: acervos imen-
sos liberados para acesso gratuito, 
horas e horas de cursos disponibili-
zadas, lives a qualquer momento do 
dia e da noite. De tudo, para todos 
os gostos! Foi certamente um bál-
samo nesse ano difícil.

Mas, sabemos muito bem que mais 
do que consumir cultura é preciso 
fazer cultura, participar ativamente 
da produção cultural. Trocar, dialo-
gar, experimentar, brincar, errar e 
criar de novo. Como fazer isso, se 
estamos quase sempre no isola-
mento de nossos refúgios pandêmi-
cos? Como podemos oferecer, vir-
tualmente, um espaço fértil, seguro 
e aberto para todas aquelas pes-
soas que precisam dar vazão à sua 
criatividade? 

Nos inspiramos na proposta da 
roteirista Ana Julia Travia, que em 
2019 nos procurou para organizar 
um grupo de roteiristas, para discu-
tir projetos pessoais coletivamente. 
Em março de 2020, sentamos para 
repensar o formato do projeto e a 
nossa metodologia de mediação. 
Estávamos buscando um espaço 
“onde não há ignorantes absolutos, 
nem sábios absolutos: há pessoas 
que, em comunhão, buscam saber 
mais”, nas palavras de Paulo Freire.



Pensamos em momentos de troca 
e reflexão coletiva para grupos de 
até 20 pessoas, para discutir, pro-
blematizar e evoluir projetos pesso-
ais artísticos e culturais. Os grupos 
foram abertos para todas as pes-
soas interessadas, que puderam 
se inscrever através de um chama-
mento público online. As propostas 
foram selecionadas com o objetivo 
de formar coletivos heterogêneos, 
estimulantes e inclusivos, com pes-
soas de gerações distantes, com 
diferentes experiências, de inú-
meros lugares do Brasil (e até do 
mundo).

Ao longo de todo 2020, os grupos 
se reuniram online uma vez por 
semana, por duas horas e meia.  A 
cada sessão, projetos individuais 
foram apresentados pelas suas ide-
alizadoras e, em seguida, debatidos 
por todos os integrantes em tro-
cas sinceras, críticas e engajadas. 

As turmas foram auto-organizadas 
pelos próprios participantes, que 
decidiram suas próprias regras para 
dialogar, sob a coordenação de um 
colaborador do Marieta.

Nas páginas a seguir tentamos reu-
nir um pouco dos resultados de 
cada grupo, para mostrar a potên-
cia desse encontro entre pessoas. 
Potência transformadora, criadora; 
uma força vital, grande esperança 
para o futuro.

Saibam que esse ano tem mais : )



A primeira vez em que ouvi o termo 
“curadoria” foi na Itália em 2013, 
participando dos trabalhos para 
uma exposição de obras de minha 
avó Marinella, que havia falecido em 
2009. Participei na concepção de 
todo o material de comunicação da 
exposição, fiz a escolha das obras e 
ajudei a decidir como dispô-las no 
espaço de uma maneira coerente. 
Pensei que seria legal ter um mate-
rial que as pessoas pudessem olhar 
para entender melhor os trabalhos, 
então criei um folder bem modesto, 
com algumas informações e ela-
borei um programação paralela, 
para atrair pessoas que não costu-
mavam frequentar aquele espaço. 
Foi um trabalho do cão, mas muito 
gratificante. Era minha primeira 
exposição! 

No dia da abertura, todo arru-
mado e bonito (ainda com bastante 
cabelo, por sinal), cheguei na porta 
do local e olhei para o grande car-
taz com a ficha técnica do projeto, 
buscando meu nome – como bom 
vaidoso. Lá estava ele, bem ele-
gante, discreto, com escrito ao lado 
“produtor”. Achei bonito meu nome 
ali, junto com as pessoas que mon-
taram a instalação, prepararam a 
identidade visual, com os monitores 
e educadoras e todo mundo com 
quem eu tinha passado os últimos 
cinco meses trabalhando lado a 
lado. Virei o cartaz, para ver a linda 
capa da exposição, com o título 
grande que eu tinha escolhido e o 
nome da minha avó impresso sobre 
uma imagem de um trabalho dela 
que eu achava lindo. E, logo abaixo, 
sozinho, o nome de um homem 
que havia meses eu não via, nem 
falava. Tinha o nome dele e do lado 
“curadoria de”. Descobri depois 
que ele havia escrito um texto crí-
tico especialíssimo para a exposição 
e que, segundo os patrocinadores, 
merecia ganhar destaque por ser 

Grupo de  
curadoria  

3.2



um curador importante. Perguntei a 
eles, da maneira mais elegante pos-
sível, o que achavam que o termo 
curadoria significava, porque me 
parecia que todas as pessoas que 
estavam no folder tinham cuidado 
da exposição, menos ele. Infeliz-
mente, não souberam me respon-
der de maneira convincente e desse 
dia em diante fiquei sempre muito 
curioso por entender, afinal, o que é 
essa tal curadoria.

Com grande alegria, nesses oito 
meses de encontros com as pes-
soas do grupo de curadoria e seus 
projetos, se abriram para mim 
novos horizontes de reflexão sobre 
a prática de curadoria cultural e 
artística. A riqueza das diferentes 
inteligências que se reúnem é ele-
trizante e fez com que nossas dis-
cussões abraçassem os mais diver-
sos temas e pontos de vista sobre 
nossos trabalhos. Desde conceitos 

de mediação cultural, à relação con-
turbada entre curadoria e educação, 
até questões de expografia afetiva, 
de estratégias de auto-organização 
e curadoria colaborativa. Um grupo 
de pessoas tão diversas, mas todas  
engajadas na tentativa de desco-
lonizar esse campo de atuação, de 
descentralizar a produção de conhe-
cimento e buscar outras epistemo-
logias para observar a vida e a arte. 
O grupo soube construir um espaço 
único de reflexão, de troca sincera 
e profunda, num exercício lindo de 
compartilhamento e crescimento 
comunitário. Entro neste novo ano 
com a alegria de saber que segui-
remos nos encontrando, grato por 
como essas pessoas tem me trans-
formado e enriquecido.

Giovanni Pirelli



Lista dos participantes 3.1.1

Ana Elisa Menten Mendoza 27 São Paulo SP
Carlos Jiménez Vázquez 38 São Paulo SP
Carolina Diniz Bastos 25 São Paulo SP
Celia da Conceição Barros 43 São José dos Campos SP
Cristina Loya 28 Sangolqui Equador
Eder Ribeiro 53 São Paulo  SP
Escola Livre bloco B 31 Florianópolis  SC
Felipe Gustavo Cavalcante Salles 20 São Paulo  SP
Gabriel Tavares de Lima Lordão 26 São Paulo  SP
Gabriela Amorim 28 São Paulo  SP
Gabriela Braga Loreti 29 São Carlos  SP
Gabriela Costa de Oliveira 26 Liberdade  SP
Gabriella Sa 30 Lisboa  Portugal
Igor Vicente Gomes da Silva 23 Taboão da Serra  SP
Heloisa Vivanco Pires 36 São Paulo  SP
Julie Belfer 41 São Paulo  SP
Larissa da SIlva Souza 25 Jaçanã, Zona Norte  SP
Laura Rago 36 São Paulo SP
Llilian Bado 40 São Paulo  SP
Liz da Costa Sandoval 43 Brasília  DF
Lydia Arruda 39 São Paulo  SP
Manoele Scortegagna 31 RS >> Berlim  Alemanha
Marcelo Oliveira Salles 53 São Paulo  SP
Marina Barbosa de Almeida Frúgoli 29 São Paulo  SP
Monica Graner  56 Santo André SP
Melina Bomfim 37 Salvador  BA >> Cavalcante DF
Vanessa Mendes Rosado 34 São Paulo  SP

Coordenação
Giovanni Pirelli
31, Milão, IT
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Somos um grupo de mulheres 
arquitetas e estamos construindo 
uma Escola Livre de Arquitetura, 
fazemos parte de um escritório de 
arquitetura, em vigência há 6 anos 
e através dele permeamos diferen-
tes escalas de projetos desde pra-
ças, casas, centro cultural e aliado 
à isso desenvolvemos a Escola com 
cursos, palestras, eventos, interven-
ções urbanas.

www.blocob.arq.br

Material relacionado ao projeto

Trouxemos para o Marieta o pro-
jeto da Escola Livre de Arquitetura 
que, como aprendemos no próprio 
grupo, diferentemente do que ima-
ginávamos antes, não se desassocia 
do que somos como escritório de 
arquitetura e como pessoas. Apren-
demos no grupo que definir nosso 
escritório é como definir a nós 
mesmas: inquietas, provocativas e 
atentas. Desenvolvemos projetos 
de arquitetura e urbanismo, mas 
também exposições, intervenções, 
ateliês e cursos. De um lado somos 
desenho, projeto e obra. Do outro 
somos teoria, arte e educação. Um 
lado não existe sem o outro.

Neste sentido, desenvolvemos a 
ideia de que arquitetura para nós é, 
antes de tudo, um verbo – arquite-
tar – que corresponde a uma série 
de atividades que são anteriores à 
construção: a criação, o desenho, 
a discussão, a teorização, a con-
ceitualização. Nisso, aliamos a prá-
tica de projeto no escritório com a 
Escola Livre de Arquitetura, espaço 
de trocas que fomenta debates tão 
necessários em nosso contexto, 
uma escola que absorve as urgên-
cias do agora. Nela, desenvolvemos 
atividades que extrapolam o tradi-
cional escritório de arquitetura, é 
quando vamos à rua com eventos e 
intervenções, é quando vamos aos 
outros centros de ensino provocar o 
debate entre os alunos.

Acreditamos que a educação é 
a única forma de mudar o futuro 
da arquitetura e é nisso que esta-
mos trabalhando. Partindo de 
uma cidade em que há pouco ou 
nenhum debate sobre arquitetura, 
não estamos medindo esforços para 
mudar esse cenário e tirar os cida-
dãos (não só arquitetos) do auto-
matismo para repensarmos juntos a 
cidade.

A experiência foi incrível. Encon-
tramos o Marieta em meio a uma 
pandemia, em total isolamento 
social e por isso as reuniões se tor-
naram fundamentais não somente 
para o desenvolvimento do pro-
jeto, mas para manter a sanidade 
mental. Decidimos entrar no grupo 
para compartilhar nossas angús-
tias e trocar experiências e perma-
necemos o ano todo porque per-
cebemos o quanto as discussões 
estavam sendo ricas, moldando 
e construindo nosso projeto cole-
tivamente. Além disso, foi criado 
um ambiente muito acolhedor, 
como uma rede de amigos, mas ao 
mesmo tempo muito questionador 
e inquieto, trazendo sempre refle-
xões não somente para o projeto, 
mas para a vida.

Bloco b Escritório e  
Escola Livre de Arquitetura
31, Florianópolis - SC Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Conservação e Restauração de Bens 
Culturais l UFMG
Técnico em museologia l ETEC Par-
que da Juventude
Registro Profissional: Artista/ Baila-
rina nº 0011770/MG l SATED/MG
Artista Orientadora no Programa 
Vocacional na SMC de São Paulo e 
Técnica em Museologia no Museu 
do Horto

Material relacionado ao projeto

Proposta de exposição 
colaborativa
Carolina Diniz Bastos
Título do projeto
De outros espaços

Resumo do projeto
Exposição temporária sobre o acervo 
material e imaterial em dança pen-
sado a partir da investigação do con-
ceito de virtualização do corpo de 
Pierre Lévy. A proposta se divide em 
cinco espaços de apreciação/con-
ceptualização: virtualização do corpo 
a partir das sombras; dos espelhos; 
através do objeto; por extensão; por 
sobreposições temporais.

Base teórica
michel Foucault - utopias e hetero-
topias; Pierre Lévy – virtualização 
do corpo; Jacques Lecoq – máscara 
neutra e movimento justo; Jorge Lar-
rosa Bondía – experiência e informa-
ção; Viviane Panelli Sarraf – comuni-
cação e mídia primária nos espaços 
culturais brasileiros; Boris Charmatz 
- Musée de la danse.

Objetivos do projeto
A sobrevivência de um grupo de 
dança depende da eficiência na 
manutenção e renovação de suas 
atividades, pesquisas e produções 
coreográficas, na circulação de suas 
obras e, principalmente, de condi-
ções e recursos para viabilizar sua 
inserção no mercado cultural. A 
elaboração de uma exposição que 
conjuga o caráter imaterial da dança 
a seu acervo material é uma forma 
de afinar as relações das artes da 
dança com o público, garantindo a 
estes cada vez mais acessibilidade 
aos acervos e às discussões sobre 
o universo da arte da dança e para 
aqueles uma expansão para espaços 
consagrados às artes plásticas.

O grupo de curadoria do Marieta 
estava no meu radar pré-pandêmico. 
Estava procurando formas de entrar 
no circuito de arte de São Paulo, 
uma vez que era - ou sou - recém 
chegada na tal cidade da garoa em 
que o QI - quem indica - está nas 
letras miúdas do contrato. O início 
do grupo casou com meu pedido de 
demissão e o tempo livre da sexta-
-feira pela manhã. Caí de paraque-
das em um lugar acolhedor com 
pessoas de todos os cantos e com 
vários níveis de experiência, com o 
propósito único de pensar curadoria 
e o mundo das artes. Foi um deleite. 
Aprendi muitíssimo com pessoas 
queridas e instigantes, renovei meu 
olhar sobre a curadoria e os espaços 
da sua atuação. Compreendi que 
o caminho é exatamente o que é, 
c-a-m-i-n-h-o, não há tal coisa com 
cortá-lo, é mais sobre aproveitar o 
trajeto e o agridoce das desventuras. 
Espero estar em breve com os queri-
dos deste grupo. Presencialmente.

Carolina Diniz Bastos
25, MG >> São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://www.youtube.com/watch?v=Pbnl6Vy5oXQ&list=PLeK-_UGHzkFCbv3aaTxCIrsZl7CYY1kTV&ab_channel=PROGRAMAVOCACIONALCENTRO-OESTE


Artista visual, curadora e educa-
dora. Mestre em Produções artísti-
cas e investigação pela Facultat de 
Belles Arts da Universitat de Barce-
lona. Desde 2008 dirige a produtora 
cultural Homens de Saia – Utopias 
possíveis, que sonha, cria e produz 
exposições de artes visuais onde 
articula ações de curadoria e media-
ção em arte contemporânea.

www.homensdesaia.net

Material relacionado ao projeto

“Pausa onírica” propõe uma troca 
onírico-criativa ao longo da quaren-
tena, entre sonhadores e artistas: 
a cada relato de sonho um artista 
oferece uma transcriação da ima-
gem apresentada no sonho. Cria-se 
assim uma amplificação coletiva de 
símbolos sonhados e um espaço 
virtual de encontro entre sonhado-
res e criadores.

Acreditamos que dessa forma pode-
remos alimentar os sonhos e assim 
cultivar a essência criativa de cada 
um, já que os sonhos constituem 
“uma ponte para dentro”, uma via 
régia de acesso ao inconsciente. 
O que propomos é um diálogo, 
uma interação entre as psiques de 
sonhadores e artistas, que nos con-
duza ao cultivo da imaginação.
www.pausaonirica.com

O Grupo de Curadoria foi um 
espaço de compartilhamento e 
aprendizado que me acompanhou 
nesta quarentena. Um ambiente 
flexível e dinâmico que se transfor-
mou a partir das propostas de cada 
um. Agradeço demais as trocas e as 
escutas :)

Célia Barros
43, São José dos Campos - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Sou formada em arquitetura. Moro 
no Equador. Gosto muito de ler e 
escrever relatos curtos assim como 
de fazer artesanatos e pintar. Adoro 
escutar música de outras regiões 
e lugares. Meu objetivo é mostrar 
que o habitar humanista, sensível e 
inclusivo é possível.

Material relacionado ao projeto

Este ano ajudou para que eu pen-
sasse para onde quero focar meu 
desenvolvimento profissional. Pode-
ria achar uma conexão entre aquilo 
que penso e aquilo que faço? Posso 
trabalhar duma forma diferente? 
Posso, e não há uma alternativa só 
(coisa boa, né?). Assim, uma vez 
pensados os futuros possíveis é 
preciso accionar e torná-los reali-
dade. Nosso mundo está num pro-
cesso de transformação contínua; 
por isso, acho que todos temos 
uma opinião, algo para dizer e uma 
habilidade que merece (e deve) ser 
compartilhada, então, cooperemos 
sempre que pudermos!

Em um início foi a curiosidade. 
Na verdade, meu mundo não está 
ligado ao mundo da arte ou da cura-
doria. Quis conhecer melhor este 
espaço e gostei dele; ver tantas pes-
soas falando sobre seus trabalhos, 
pesquisas e práticas me anima a 
procurar aquilo que eu quero desen-
volver. Os temas tratados também 
fazem eu (re)pensar minha visão do 
mundo. Ao longo dos encontros, 
entendi que há um caminho infinito 
por recorrer, mas quando as pes-
soas juntam-se para se acompa-
nhar, inclusive os maus tempos são 
mais fáceis de levar. Também por-
que quero praticar meu portugués 
(rsrsrs...não posso falar muito bem)

Cristina Loya Cárdenas
28, Sangolquí, Pichincha 
- Equador Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Curador, editor, possui mestrado 
em Arquitetura e Artes visuais/Foto-
grafia Pesquisador e colecionador 
de fotografia vernacular/anônima. 
Desde 2019, coordena o Grupo de 
Estudos Narrativas Visuais na Casa 
Contemporânea (São Paulo). Fun-
dou em 2019 a alter edições, edi-
tora independente especializada em 
livros de fotografia.

http://www.eder-ribeiro.com 

Material relacionado ao projeto

Projeto1
Exposição fotografia vernacular

A fotografia vernacular, depois de 
alguns anos, começa a ser inte-
grada à história da fotografia e ao 
mercado de arte. Exposições, livros, 
artigos e seminários foram produ-
zidos nos últimos anos e que, sob 
diferentes formas, revelam toda a 
riqueza e complexidade dessa nova 
área de estudo que apenas começa 
a ser analisada.

A exposição se estruturará a partir 
desses dois eixos principais: ima-
gens vernaculares/anônimas prove-
nientes de coleção própria, e publi-
cações, fotolivros; livro de artista, 
que as utilizam para criar uma obra 
autônoma.

Projeto2
Exposição imagem & palavra | o 
livro expandido

Exposição de artes visuais inédita, 
com obras de 04 artistas contem-
porâneos brasileiros, que circulará 
em 03 municípios do Estado de São 
Paulo.

Como eixo condutor da exposi-
ção considera-se a relação da ima-
gem fotográfica e da palavra. Dois 
núcleos farão parte da exposição: o 
de publicações (fotolivros, livro de 
artista, fanzine). Um outro núcleo 
será formado por obras concebidas 
a partir das publicações dos artistas 
convidados.

Em todas as cidades, estudantes do 
ensino fundamental e médio serão 
convidados a visitar a exposição. 
Com o intuito de aproximar esse 
público das artes visuais e também 
de desmistificar a visão de que a 
arte contemporânea possui lingua-
gem difícil, 03 oficinas de zines 
(uma em cada cidade da exposi-
ção) serão realizadas com esses 
estudantes

O desejo inicial foi de desenvol-
ver e compartilhar os projetos de 
exposição que estava maturando 
há algum tempo, em continuidade 
com minhas áreas de pesquisa da 
fotografia, especialmente a fotogra-
fia vernacular, a edição e a publi-
cação. Finalmente meu campo de 
interesse e pesquisa se expandiu 
enormemente, a partir das questões 
levantadas no Grupo, assim acabei 
incorporando uma reflexão sobre 
o papel do curador, e um melhor 
entendimento dos processos neces-
sários de descentralidade e des-
colonialidade no campo das artes 
visuais.

Eder Ribeiro, 
53, MT >> São Paulo Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Antropóloga de formação com pes-
quisa sobre famílias que educam 
crianças fora da escola. Trabalho 
com produção desde 2009 e como 
mediadora em exposições de artes 
visuais. Atualmente trabalho com 
pesquisa, elaboração e execução de 
projetos e na produção do Sonora 
São Carlos - festival voltado para 
o fortalecimento de mulheres na 
música.

Me inscrevi no grupo de curado-
ria do Marieta com um projeto de 
exibição e oficinas de cinema em 
praça pública, uma ideia que aca-
bou em pausa devido à quarentena 
e que vem se aquecendo nova-
mente somente agora. Acabei por 
apresentar outro projeto, em fase de 
semente: a ocupação e transforma-
ção da gráfica de minha família em 
uma espécie de oficina de artes grá-
ficas de uso coletivo. Por diversas 
questões de gestão, tecnologia e 
mercado, entendi que, atualmente, 
manter a gráfica aberta da maneira 
como está tem sido um custo muito 
alto para aqueles diretamente envol-
vidos. Esse espaço de trabalho me 
acompanha desde meu nascimento, 
com transformações lá e cá, e gos-
taria de ressignificá-lo para que não 
se acabe simplesmente. A gráfica 

é um barracão localizado em uma 
esquina próxima de uma mata, em 
lugar não central da cidade, um 
espaço que entendo como cheio 
de possibilidades. Senti que apre-
sentar essa proposta no Marieta 
foi uma alegria e desafio comparti-
lhados. Foi a primeira vez que con-
segui, ainda que de modo muito 
inicial, elaborar a ideia para além 
de meus pensamentos e recebi de 
volta muitas dicas, ferramentas, 
incentivo e entusiasmo. De lá pra 
cá consegui fazer alguns pequenos 
movimentos para colocar o projeto 
no mundo, estabelecer contatos, 
propor recortes e pesquisar refe-
rências, bastante inspirada a partir 
das experiências trazidas por outres 
participantes e projetos do grupo de 
estudos.

Entrei no grupo pela curiosidade 
de conhecer mais das discussões 
sobre curadoria, nesse sentido 
expandido. Ao longo dos muitos 
encontros o grupo foi tomando 
corpos diversos, com diferentes 
pessoas, formatos e propostas e 
acompanhar essas transformações 
mantendo um fio comum é bas-
tante instigante. Cada projeto apre-
sentado se desdobra em inúmeras 
referências e iniciativas por mim 
até então desconhecidas. Acho 
bem interessante quando um pro-
jeto é apresentado como algo meio 
resolvido e, a partir das leituras e 
questionamentos do grupo, vão se 
sobrepondo camadas que não eram 
percebidas inicialmente. Acom-
panhar o próprio crescimento do 
Marieta também é muito legal, fico 
feliz pelas parcerias que surgiram 
e se transformaram em projetos 
outros, como o Comuns, e também 
coisas como Rede Oceano, Transa 
Marieta, editais ganhos, a newslet-
ter mais legal de todas, etc.

Gabriela Loreti
29, São Carlos - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Sou arquiteta e Urbanista com MBA 
em Gestão de Museus. Em 2014, 
fundei o ateliê Ybá, que desenvolve 
projetos de arquitetura de expo-
sição, expografia, museografia e 
cenografia com atuação em Insti-
tuições Culturais como Itaú Cultural 
e Sesc-SP. Sou membro da Asso-
ciação Cultural de Arte Contem-
porânea EMERGE, com sede em 
Portugal.

www.yba.arq.br

Apresentei para o Grupo de Cura-
doria, o projeto do Coletivo MAZ. 
O território de desenvolvimento da 
pesquisa é Mazagão, no Amapá. A 
história do lugar marca um capítulo 
pouco conhecido do Brasil Colo-
nial, quando a colônia portuguesa 
de Mazagão, no Marrocos/ África, 
foi desativada e transplantada para 
a Amazônia brasileira. A pesquisa 
parte da ideia interdisciplinar e cola-
borativa entre agentes distintos, 
e foi aplicada para o edital da Bie-
nalSur. O projeto foi selecionado 
para a segunda fase. Agradeço aos 
colegas pelas trocas e reflexões que 
foram fundamentais para o desen-
volvimento do projeto.

Cada vez mais, eu estou em busca 
de me aproximar de novas refe-
rências de pensamento sobre a 
atualidade e tenho avaliado meu 
processo de formação e aprendi-
zado na área. Os processos e diálo-
gos, as trocas e reflexões do grupo 
criam um espaço para pensar junto 
o mundo em crise, rever práticas, 
criar colaborações e construir junto 
novas formas de atuar.

Heloisa Vivanco Pires
36, São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Doutoranda pela UNESP, mestre 
pela Goldsmiths University of Lon-
don e graduada pela Belas Artes de 
São Paulo. Trabalhou na Fundação 
Bienal (Produção), MAM e Itaú Cul-
tural (Educativo).

Desde 2013 faz exposições e é 
curadora do Projeto Permanente de 
Curadoria do Instituto de Artes da 
UNESP. Idealizadora d’ A OUTRA 
FERIA de arte.

www.aoutrafeira.com 

Material relacionado ao projeto

Apresentei o Campo Minado - pro-
grama de exposições, que também 
faz parte da minha pesquisa de 
doutorado em curadoria híbrida, na 
UNESP. Faço exposições de arte 
contemporânea, convidando tam-
bém artistas de linguagens como 
cinema, música, teatro, design grá-
fico, para prepararmos uma atmos-
fera artística para o encontro entre 
artistas, obras de arte e público. 
Faço exposições independentes 
desde 2013, minha questão era 
como aumentar os recursos finan-
ceiros? Conversando no grupo, me 

dei conta de que faço esses even-
tos para os artistas celebrarem o 
momento de produção em que se 
encontram e que liberdade é um 
valor para mim quando trabalho 
com arte. A partir destes pontos 
estou programando minhas próxi-
mas ações.

Carlos Jiménez Vazquez, diretor 
da Godê Galeria online, me enviou 
a chamada para esse grupo, vi 
uma boa oportunidade de conhe-
cer jovens curadores e ouvir seus 
discursos. Foi o que aconteceu. 
Compartilhamos nossos projetos, 
sonhos e obstáculos. Mesmo sem 
nos conhecermos anteriormente, 
abrimos nossos corações sobre 
dúvidas e compartilhamos o que 
temos de mais precioso em conhe-
cimento e experiência. Longa vida 
ao Marieta!

Lilian Bado
40, São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Arquiteta e urbanista - UFPR (2000). 
Idealizadora e diretora da Cinema 
Urbana, projeto que envolve o Festi-
val Internacional de Filmes de Arqui-
tetura em Brasília, pesquisa aca-
dêmica e extensão universitária na 
Universidade de Brasília. Participou 
da curadoria de diversos festivais de 
Cinema, entre eles o Arquiteturas 
Film Festival Lisboa.

www.cinemaurbana.com 

Material relacionado ao projeto

Apresentei o projeto de desenvol-
vimento de uma plataforma strea-
ming dedicada a filmes de arquite-
tura, cidades e espaços. Também 
apresentei o resultado da curadoria 
da Mostra competitiva da Mostra 
de Cinema de Arquitetura - Cinema 
Urbana de 2020.

A iniciativa de entrar no grupo foi de 
discutir algumas questões que me 
inquietavam no processo de cura-
doria de filmes que eu vinha fazer 
de maneira instintiva, com pouca 
base teórica sobre o processo. Des-
cobri um universo totalmente novo, 
pessoas incríveis e com trajetórias 
incomuns, me identifiquei logo com 

o grupo. Aprendi muito, revi muitas 
posturas com relação ao projeto, 
trabalho e muita consciência sobre 
o meu papel em todos os proces-
sos de um projeto cultural. Foi um 
super respiro no meio da pande-
mia ter encontrado um espaço tão 
acolhedor e envolvente. Um espa-
ço-tempo de sobrevivência dos 
vagalumes.

Liz
43, Brasília - DF Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Arquiteta, Urbanista e Artista Visual, 
trabalha com Direção de Arte para 
cinema desde 2013. Como urba-
nista, pesquisa o espaço público e 
sua relação com quem o habita. Em 
2015 criou o “Coletivo Cajueiro”, 
coletivo de ações urbanas efêmeras. 
Atualmente vive em Berlim, onde 
tem desenvolvido projetos de arte e 
investigações urbanas.

@artmanuscortegagna 
@berlinermuelleimer 
@coletivocajueiro

https://manuscortegagna.wixsite.
com/arte

Vocês tem tempo? Sobre a experiência no grupo:
transgredir
transmutar
mutar
mudar

Estar no grupo é pensar em mudan-
ças nos processos curatoriais, em 
como se “vê”, “faz”, “consome”, 
“distribui” arte!

Manoele Scortegagna
31, RS >> Berlim - Alemanha Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://www.instagram.com/artmanuscortegagna/
https://www.instagram.com/berlinermuelleimer/
https://www.instagram.com/coletivocajueiro/
https://manuscortegagna.wixsite.com/arte
https://manuscortegagna.wixsite.com/arte


Marcelo Oliveira Salles formou-se 
em arquitetura e urbanismo pela 
Universidade Mackenzie em 1993. 
A partir daí desenvolve pesquisas de 
forma autônoma em teoria da arqui-
tetura e artes visuais. Criou e dirige, 
desde 2009, em parceria com a 
artista Marcia Gadioli, o espaço 
independente Casa Contemporânea 
voltado para exposições, cursos e 
atelier.

@marcelosalles_cc

www.casacontemporanea370.
com 

Material relacionado ao projeto

Ainda não apresentei projetos espe-
cíficos , mas o projeto raiz do que 
venho fazendo é a Casa Contem-
porânea. Esta ideia de um espaço 
para as artes e que tem sido, nestes 
mais de dez anos, uma ideia que 
se materializou e se expande atra-
vés das trocas com artistas e outros 
agentes ligados às artes.

A partir da ideia da Casa Contem-
porânea, encontrar um espaço que 
tenha semelhanças (e diferenças!) 
e proporcione trocas foi uma grata 
surpresa. Assim foi o contato com 
o Marieta. As impressões são ini-
ciais, mas desde já, riquíssimas em 
afetos, dedicação e engajamento. 
Sigamos!

Marcelo Salles
53, São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://www.instagram.com/marcelosalles_cc/
http://www.casacontemporanea370.com
http://www.casacontemporanea370.com


Graduada em arquitetura pela FAU 
USP com formação complementar 
na Amsterdam Academy of Archi-
tecture. Idealizadora do laboratório 
Comuns. Desde 2017 vem colabo-
rando como curadora e assistente 
em instituições como o Itaú Cultu-
ral, Instituto Moreira Salles, Cole-
ção BEI e Intermuseus. Em 2019 
foi vencedora do II Edital OMA de 
Curadoria

@marinafrugoli

Material relacionado ao projeto

Apresentei o Comuns: desvendando 
processos na América Latina, que 
era, naquele momento, um sonho 
maluco e um pouco megalomaní-
aco meu e da Marcella Arruda de 
querer fazer um encontro virtual 
com coletivos de arquitetura de 
todo o nosso continente, para dis-
cutir práticas alternativas e trocar 
experiências. Fui na expectativa 
de receber algumas sugestões de 
organização e acabei ganhando 
uma grande parceria nessa jornada: 
nosso querido Marieta! Giovanni e 
Helena nos acolheram e botaram a 
mão na massa, contribuindo muito 

pra que o projeto tenha dado tão 
certo quanto deu. Nasceu daí uma 
parceria que veio pra ficar. Para 
saber mais sobre como foi, consulte 
a seção dedicada ao Comuns neste 
anuário :)

Toda sexta de manhã, eu entro em 
um mundo paralelo. Me desligo 
dessa vida confinada pela pande-
mia e entro numa janelinha mágica 
onde converso com pessoas mara-
vilhosas. São curadores e curadoras 
cheios de projetos mirabolantes, 
propostas criativas, visões críti-
cas, ideias bacanas e mais dúvidas 
do que certezas. A cada semana 
um mundo novo se apresenta ali, 
onde se aprende muito mais coisa 
do que qualquer curso de curado-
ria é capaz de ensinar. Os assuntos 
rendem reflexões que carrego pra 
vida. Duas horas e meia nunca é 
tempo suficiente para trocarmos 
a quantidade de ideias, opiniões 
e reflexões que temos. Ainda que 
estejam espalhadas por vários can-
tos do país (ou melhor, do mundo!), 
esta janela faz com que fiquemos 
todas bem pertinho. Me sinto bem 
próxima, apesar de nunca ter tido 
a chance de abraçá-las (espero 
ansiosamente).

Marina Frúgoli
29, São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://www.instagram.com/marinafrugoli/


Sou Doutoranda em História da 
Arquitetura, pela FAUUSP. Atuo em 
projetos de arquitetura, desenho 
urbano e planos urbanísticos. Sou 
membro da Fondazione Ca’ Roma-
nino, entidade dedicada à pesquisa 
da obra do arquiteto italiano Gian-
carlo De Carlo e a cidade de Urbino.

fraarquitetura.com 

Material relacionado ao projeto

Sou pesquisadora da obra do arqui-
teto Giancarlo De Carlo e minha 
apresentação tratou-se de um pro-
jeto de curadoria para uma exposi-
ção : Giancarlo De Carlo: um per-
curso em Urbino.

Em comemoração ao centenário 
de Giancarlo De Carlo (1919-2005) 
esta mostra trata de sua contri-
buição para a cultura arquitetô-
nica da segunda metade do século 
XX, quando determinada vertente 
moderna retoma o sentido da histó-
ria e da tradição ao recuperar suas 
cidades históricas e suas relações 
sociais, apontando novos caminhos 
e metodologias na preservação do 
patrimônio na Europa e repercu-
tindo no Brasil.

1
Apresentar o caráter multidiscipli-
nar da obra de Giancarlo De Carlo 
(1919-2005), um dos arquitetos ita-
lianos mais importantes do século 
XX. Seu dinâmico percurso pro-
fissional, suas viagens, seus pro-
jetos, sua rede de relações e suas 
reflexões o colocam como figura 
particular do Movimento Moderno. 
Ao participar dos Congressos Inter-
nacionais de Arquitetura Moderna 

(CIAM) alinhou-se a um grupo de 
arquitetos que comporiam o TEAM 
X, grupo que se projetou interna-
cionalmente ao apontar as contra-
dições e fissuras do Movimento 
Moderno, refutando seus dogmas, 
atuando para a extinção do CIAM 
em 1959.

2
Evidenciar seu engajamento em 
defesa da cidade, considerada por 
ele o instrumento educativo mais 
importante no processo evolutivo 
da sociedade contemporânea. Suas 
intervenções na cidade histórica de 
Urbino, seu mais importante e dura-
douro laboratório, no qual materia-
lizou hipóteses e as verificou por 
meio dos cenários de transforma-
ção da realidade durante cinquenta 
anos.

Para mim o Marieta sempre repre-
sentou um espaço multi-cult. Eu 
acompanhava à distância. A opor-
tunidade do curso de curadoria me 
fez conhecer melhor o espaço, as 
pessoas e o imenso calor humano 
que ali circula. Meu projeto foi 
super bem recebido, acariciado e 
esculpido por todos, principalmente 
pelo Giovanni, nosso tutor, orienta-
dor, mediador, nosso querido. Seus 
elevados ideais quanto ao Marieta 
sempre o fez dar o seu melhor e 
extrair o melhor de nós. Foi uma 
excelente experiência de aprendi-
zado e trocas.

Monica Graner
56, Santo André - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://www.fraarquitetura.com


Queridas pessoas do Grupo de 
Desenvolvimento de Roteiro #2, 
gostaríamos de celebrar nosso 
encontro, recordando e agrade-
cendo a troca intensa que tivemos 
nos últimos meses.

Nossa história começou com um 
chamado à aventura que soltamos 
pro mundo: “Ei, vocês! Querem 
desenvolver seus projetos de roteiro 
ao lado de um monte de gente des-
conhecida?” e vocês responderam 
“sim!”, aparentemente sem pensar 
duas vezes.

Dos mais de sessenta inscritos, 
selecionamos um time diverso com 
pessoas de idades e perfis diferen-
tes do Brasil inteiro, e elaboramos 
uma dinâmica de dupla entre nós 
(Helena e Caio), tentando dividir 
papéis para sermos, alternada-
mente, o “policial bom” e o “policial 
mal”, para sempre ter pelo menos 
um dos dois com o pé no chão, dei-
xando o outro livre para ficar com a 
cabeça nas nuvens.

Nosso primeiro encontro foi amor 
à primeira vista, e depois de algum 
tempo, não conseguíamos mais 
imaginar nossas semanas sem 
vocês: a delicadeza e comentários 
precisos da Thaís; a determinação e 
força vital da Nicole; o olhar de pro-
dutor, mas ainda tão criativo e esti-
mulante, do Gui; a seriedade e com-
prometimento do Diego, que não 
deve ter faltado a nenhum encontro; 
a timidez de iniciante da Inês, que 
agora de inexperiente já não tem 
nada; a alegria, carinho, dedicação 
e  cabelos fabulosos do Erik; a ani-
mação e potência da Duda; a vivên-
cia e engajamento da Marília; os 
títulos e nomes certeiros do Pablo; 
a paixão pelo roteiro da Hellen, que 
quebra as fronteiras de país e nos 
acompanha diretamente da Argen-
tina; a visão poética da Necylia; 
a ternura e camisas alegremente 
coloridas de Gabriel; a enciclopédia 
fílmica e referencial da Lorenna; a 
doçura e força de mulher feita da 
nossa matriarca Ana; o brilho nos 
olhos, a sagacidade e assertividade 
da Xulia, nossa integrante mais 
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jovem; e tantos outros que, mesmo 
estando conosco por menos tempo, 
em menos trocas e encontros, com-
partilharam nossas tardes de quinta-
-feira com generosidade e atenção.

Dois meses viraram três que vira-
ram seis; vinte e cinco encontros, 
com mais de trinta projetos abso-
lutamente diferentes, atravessando 
gêneros e formatos. Acima de tudo, 
nos surpreendeu a delicadeza e o 
amor com que as ideias circulam, 
a forma como a cada semana cada 
uma de vocês, pessoas tão diferen-
tes, faz o seu melhor para desen-
volver ao máximo o mundo criado 
pelo colega, não importa quão dis-
tante de seu próprio lugar de con-
forto. Respeitar a Ideia Governante 
do outro e conseguir criar em cima 
dela não é uma tarefa para qualquer 
um. E assim seguimos: sem medo 

de criticar de forma contundente, 
sem ressentimento ao ouvir uma 
crítica dolorida, mas necessária, 
sempre com muito afeto e muito 
respeito, criando novas narrativas, 
novos mundos para habitarmos: 
será lindo ver esses mundos toma-
rem a realidade. 

Saímos tocados pela energia e dedi-
cação de vocês, que transformaram 
esse espaço digital em algo especial 
e, no processo, se transmutaram 
em amigos queridos. Vocês foram a 
melhor coisa que aconteceu nessa 
pandemia, e esperamos que nossa 
história continue por muitos e mui-
tos meses; obrigado por tudo!

Muito amor <3  
Helena e Caio Guerra 



Lista dos participantes 3.2.1

Ana Socorro Ramos Braga 52 São Luís do Maranhão MA
Diego Lajst 37 São Paulo  SP
Eduarda Schwantz dos Santos 27 Chapecó  SC 
Erik Gasparetto Comparsi de Mello 33 São Paulo  SP
Gabriel Reis de Albuquerque Meyohas 30 Rio de Janeiro  RJ
Guilherme Severo 33 Barra do Sahy  SP
Hellen Laílla Ferreira 25 Recife  PE - La Plata Argentina
Ines Bushatsky 28 São Paulo  SP
Liziane Peres Mangili 42 São João del-Rei  MG
Lorenna Montenegro 35 Belém PA
Marília Nogueira Silveira 38 São Sebastião do Paraíso MG
Necylia Maria da Silva Monteiro 26 São Luís MA
Nicole Monzillo Gullane 26 São Paulo  SP
Pablo Cermeño Mendonça Kaschner 38 Rio de Janeiro  RJ
Thaís Orchi Abdala 25 São Paulo  SP
Xulia Doxagui 23 Paulista PE

Coordenação
Helena Romano Guerra
31, São Paulo SP
Caio Romano Guerra
27, São Paulo SP



Depoimentos3.2.2



Dancadeira, Doutora em Teatro do 
Departamento de Artes Cênicas da 
UFMA, Artista Pesquisadora, Rotei-
rista iniciante

Marília trocava mensagens em um 
site de relacionanto com homens 
estrangeiros até encontrar Larry 
Evans, seu atual namorado. Ela gos-
tava de interagir os caras de outros 
paises, em parte porque se sentia 
mais segura e menos exposta, e, 
em parte porque eles são educados, 
galanteadores e dão respostas rápi-
das e apaixonadas. Foi assim que 
ela encontrou Larry, um canadense 
que vive no Texas (EUA) e traba-
lha em um grande banco interna-
cional. Ele a pediu em namoro faz 
alguns meses e trocam mensagens 
todos os dias. Conversam sobre 
tudo, além de planos de viagens e 
jantares românticos, noites agradá-
veis e sexo. Sua amiga, Clara, não 
a aconselha investir nesse namoro 
à distância, mas Marília refuta: as 
pessoas antigamente não faziam 
isso por cartas?!  Tudo igual, mas 
agora pela internet ficou mais fácil 
e rápido. Sua filha, Anne, a alertou 

sobre a existência de golpes, porém 
Marília não acredita nisso, uma vez 
que Larry descartou essa possibi-
lidade enviando-lhe informações 
sobre a vida dele e várias fotogra-
fias com nora e filhos. Como pen-
sam em se casar, ela se matriculou 
em um curso de inglês por causa de 
alguns ruídos de comunicação que 
atribui ao fato de utilizarem um app 
tradutor para se comunicar. Além 
de situações engraçadas, esse tra-
dutor pode atrapalhar o relaciona-
mento. E isso é a última coisa que 
ela quer que aconteça. 

Banho de Cheiro 
Cachaça Carnaval
Samba aniversário
H1N1 e algumas notas de fim
Recomeços lentos
Almoço Jantar
Louça pra lavar
________________________MARIETA

Quarentena reclusão
Pretextos
Revistas vistas
Diploma
Algumas notas de Conclusão
Almoço Jantar Louça pra lavar

________________________MARIETA

Buquê de Avessos
Pele ícolas 
Terra plana curvilínea
Projetos em notas de sonho 
Imaginação TESão 
Lua cheia sol quartominguante
Plantas pra plantar, Almoço Jantar, 
Louça pra lavar

________________________MARIETA

Céu azul
Rotina sem rotina
Curta ou Longa?
Longa com cerveja
Pôr do sol, por favor!
Alvorecer
Jantar, Almoço, Jantar, Almoço 
Louça pra lavar
________________________MARIETA

Roteiro Casa
Inferno casa
Coração casa mãe
Insônia, Vigília
Cuidado!
Incidente incitante
OPS!!
(som monocórdio)

Escaleta
Mais um gole pel’amor
Ou um banho de cheiro 

Ana Socorro Ramos Braga
52, São Luís - MA 

Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Sou formado em fotografia pelo 
Senac -SP. Trabalho produzindo, 
dirigindo e fotografando vídeos para 
a internet, pequenos docs e pro-
mos. Também atuo como dir. de 
foto para docs. Desde 2016 estudo 
e desenvolvo projetos pessoais no 
campo da ficção. Em 2019 lancei 
meu primeiro curta, “Ensaio”.

www.opaco.art.br 

A Plantação é uma série de ficção 
que explora as complexidades e 
sutilezas das relações de afeto entre 
os seres humanos, nossas limita-
ções e amadurecimentos. 

A narrativa principal é conduzida 
por Linda, uma agricultora de meia-
-idade que mora e trabalha com seu 
marido em uma pequena fazenda 
do interior paulista. A história 
começa três anos depois da morte 
de Pedro, filho do casal. Linda sen-
te-se culpada pela morte do garoto 
e luta contra a depressão. Sua difi-
culdade de trabalhar no dia-a-dia da 
fazenda levou o lugar a um declí-
nio físico e financeiro, situação que 
agora chega ao seu limite, colo-
cando em risco a vida da família 
naquele lugar. 

Uma oportunidade de recuperar a 
fazenda surge quando Linda con-
vence o marido a expandir a lavoura 
de orgânicos e receber alguns 
jovens voluntários para ajudar nos 
trabalhos. Além deles, há uma outra 
figura que surge: um tímido e afetu-
oso garoto que Linda decide contra-
tar como aprendiz.

Quando está sozinha, Linda não 
consegue deixar de pensar em 
Pedro e de sentir remorso pela sua 
morte. A relação que ela tinha com 
o filho e as memórias que cons-
troem seu sentimento de culpa 
são revelados aos poucos e assim 
vamos construindo um entendi-
mento do que aconteceu com essa 
mulher e sobre suas dificuldades 
como ser humano. Ela não imagina, 
mas os jovens que ela trouxe para 
trabalhar irão fazer mais do que 
salvar a fazenda, irão também aju-
dar Linda a sair do poço em que se 
meteu. 

Este grupo de estudos de roteiro 
foi um oásis no meio da pandemia. 
Um lugar de muito aprendizado 
coletivo, muita troca e muito afeto. 
E tudo isso não foi por acaso, mas 
sim por causa da condução propo-
sitiva e cativante de Helena e Caio, 
que sempre trouxeram um equi-
líbrio precioso entre seriedade e 
leveza, tanto nos encontros de quin-
ta-feira à noite quanto nas conver-
sas ao longo da semana. 

Diego Lajst
37, São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Eu tenho dificuldades de fazer currí-
culo, não tive formação clássica, em 
audiovisual, ou cinema. Então me 
sinto um pouco constrangida. Mas 
se eu for falar de quando comecei 
a escrever memórias que me vêm 
à cabeça, volto aos meus 8 anos 
de idade, com minha avó perto, 
construindo a nossa casa. Entre 
vários cursos de especialização, não 
menos importantes.

@dudaschwantz

Material relacionado ao projeto

O filme que trouxe ao Marieta é 
sobre Roberta, Dona Rosa e Pedro, 
estrada, auto exílio e costumes do 
interior de Santa Catarina. Sen-
timentos de não pertencimento 
com o resto mediante um trauma. 
Somos feitos de pequenos trau-
mas, e alguns temos mais dificul-
dades em aceitar, principalmente 
quando ainda não possuímos um 
distanciamento de tempo sobre 
ele. Somos cíclicos e algumas pes-
soas se movem através do acaso. 
Nesse recorte de tempo da vida 
de Roberta, analisamos como um 
trauma altera totalmente o andar 

natural da vida de uma pessoa. A 
andarilha que me deu esse relato 
em um fim de tarde permitindo 
compor a sua história através da fic-
ção me disse que a rua é um estado 
de permanência. Essa ligação com 
o silêncio, e com a dor faz algumas 
mulheres se tornarem mensageiras 
do acaso.  

2020 começou com todas as pos-
sibilidades em aberto. Conforme 
os dias foram passando, tivemos 
o acaso regendo nossos passos e 
limitando eles também, entre tan-
tas outras coisas. Encontrar esse 
grupo foi um respiro pra alma, 
cabeça e noites de quinta. O que 
me faz permanecer no grupo, além 
dos colegas que são incríveis, com 
projetos lindos,  é a troca que faze-
mos e como é comandado essa 
troca, através dos irmãos Guerra. 
Se despimos nas quintas, mostra-
mos nossas histórias e nelas fica 
sempre exposto, claro um pouco de 
nós. Existe tanto respeito, e sensi-
bilidade nas trocas e opiniões que 
por alguns momentos nos coloca-
mos ao lado do outro, quase dentro 
do outro, e vemos o mundo através 
das suas histórias, composições e 
justificativas. 

Duda Schwantz
27, SC >> SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://www.instagram.com/dudaschwantz/


Montador, roteirista, diretor e jorna-
lista com atuação em cinema, séries 
para TV e publicidade. Tem curtas 
metragens como: Do Lar e Retratos 
Sobre o Não Ver, exibidos em festi-
vais de cinema pelo Br.  Montou o 
documentário de longa-metragem 
“Vai Guarulhos “exibido no Canal 
Brasil. Para a TV, editou programas 
exibidos no SBT, RedeTV e Sony.

Material relacionado ao projeto

Terra Roxa é curta metragem de fic-
ção, gênero drama, que acompanha 
a rotina de Elton, um trabalhador 
de uma cerâmica de tijolos que vive 
em uma pequena cidade no interior 
do Paraná, e alimenta o desejo de ir 
embora daquela cidade. Dividindo 
seus dias entre a rotina no pequeno 
bar quase vazio, e os churrascos 
com os trabalhadores pós serviço, 
ele busca nos homens que passam 
pelo posto da rodovia uma forma 
de satisfazer seu desejo sexual. É 
lá onde ela conhece Bruna, uma 
mulher que retornou para o interior 
após anos vivendo na capital deci-
dida a permanecer e construir um 
bar. Dois mundos diferentes em 
suas vivências, mas que se apro-
ximam a partir das questões de 
gênero e sexualidade,  das vivências 
na pequena cidade do interior e do 
tema da migração.

Elton quer partir daquela cidade 
para a capital, pois não se sente 
pertencente àquele lugar. Quando 
ele passa a se relacionar com 
Bruna,  percebe que construir algo 
novo, criando vínculos com as pes-
soas e a cidade, também pode ser 
uma opção. Terra Roxa parte do 
encontro e da identificação entre as 
pessoas LGBTQI+, para abordar o 
sentimento de inadequação e per-
tencimento dessas personagens no 
recorte do interior paranaense.

Entrei no grupo com a expectativa 
de receber contribuições a res-
peito do projeto desenvolvido até 
então. Eu sabia que encontraria 
pessoas dos mais diversos perfis, 
o que me instigou muito a partici-
par dessas trocas semanais. Mas, 
o que eu obtive foi a possibilidade 
de ampliar horizontes, não apenas 
em relação a meu projeto, mas de 
vida. Conhecimentos não apenas 
de estrutura narrativa, técnicas e 
referências cinematográficas, mas 
de como entender o ser humano, 
ou o comportamento humano - já 
que em parte é sobre isso que esta-
mos falando - com um olhar mais 
sensível e apurado. Sou muito grato 
pelas trocas com todes do grupo. 
Pela gentileza ao expor suas estó-
rias, suas experiências de vida, cau-
sos, e pela sensibilidade de cada 
pessoa ao se permitir escutar e 
contribuir com os projetos alheios. 
Jogando a real (kkk) eu confesso 
que pela correria do dia a dia quase 
não consegui continuar, mas hj teria 
me arrependido imensamente! Eu 
só sei que agora preciso de vocês 
pra todos os projetos!! 

Erik Gasparetto
33, PR >> São Paulo Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Roteirista e realizador audiovisual 
com experiência em escrita dramá-
tica e documental para televisão e 
cinema. Colaborou com as séries 
“Detetives do Prédio Azul” (Gloob), 
“Bela Cozinha” (GNT), “Vai que 
Cola” (Multishow), “Amor Verís-
simo” (GNT), “A Vila” (Multishow), 
entre diversas outras. 

Minha gaveta criativa é um turbi-
lhão desorganizado de propostas 
narrativas. Repleta de ideias sem 
destino ou formato, que se cruzam 
e partem como chegam. Às vezes, 
elas vão ganhando corpo sem que 
eu as controle. Algumas delas eu 
acabo por lapidar um pouco mais, 
digerir, trabalhar. Mas elas são meio 
hiperativas, sobem e descem. Eu 
precisava trazê-las para algum lugar 
que não fosse tão freudiano como 
o divã da minha terapia nem tão 
otimista como a opinião da minha 
mãe. Levá-las para um lugar onde 
elas pudessem ser visualizadas, 
comentadas e retrabalhadas inúme-
ras vezes, sem que existisse qual-
quer risco de desvio autoral. Foi 
isso que me gerou o encanto com 
o Marieta. Percebi ali um monte de 
gente que gosta do que faz, que 
ama contar histórias. Operários 
narrativos incríveis que constroem 

um formato horizontalizado e gentil 
de valorizar o funcionamento das 
cucas e criatividades de todas as 
pessoas. Durante a minha inscrição, 
no lugar de inscrever um projeto só, 
inscrevi vários (perdão!) e um deles 
nós já iniciamos uma conversa. 
Mas, como ele ainda está muito no 
início, prefiro no próximo anuário 
trazê-lo numa apresentação mais 
bonitinha. Mas é isso, acho incrível 
construir junto com essas cabeças 
pra lá de sensíveis, criativas, cheia 
de referências bacanas e com um 
espírito de coletividade super afi-
nado. Vida longa ao Marieta! 

Desde o primeiro encontro que par-
ticipei do Marieta, me senti parte de 
um processo que se dá na eman-
cipação do pensar criativo, que te 
ajuda a encontrar sua voz artística 
e entrega a você a pitada exata de 
disciplina pra não descansar com 
seus projetos. Ajuda a expandir as 
qualidades únicas que cada um tem 
na forma de contar suas histórias. 
Essa sensibilidade no comentar, no 
interagir, em se identificar com o 
projeto alheio como se seu fosse, 
é o que mais me encanta nesse 
grupo. É empatia. É amizade e 
construção. Vida longa ao Marieta! 
Que dele saiam muitos e muitos 
projetos e que consigamos colocar 
as ideias pra serem livres, fora das 
nossas caixolas. Que elas possam 
voar por aí e encontrar o coração de 
outras pessoas, causando alguma 
catarse, alguma diferença. 

Gabriel Meyohas
30, Rio de Janeiro - RJ Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Formado em cinema pela FAAP, é 
produtor e cineasta. Ajudou a rea-
lizar mais de 30 curtas ao longo da 
carreira. Produziu 3 longas, o mais 
recente é o “30 anos Blues: (2019) 
vencedor do prêmio especial do júri 
no 47º Festival de Gramado. Está a 
frente da empresa produtora Ani-
mal Filmes e da Moving Forward, 
com foco em projetos de interesse 
público. 

http://www.animalfilmes.tv 

Material relacionado ao projeto

Em Busca de Yuxibu

Em 2056 vários cantos do globo 
são inviabilizados para a sobre-
vivência humana. Uma dupla de 
russos busca uma alternativa de 
sobrevivência para sua comunidade 
no extremo norte, seguindo uma 
lenda de que na América do Sul há 
um ecossistema que sobreviveu ao 
deserto que se formou no Brasil.
Após vagarem por semanas 
no árido território, sua última 

esperança se deposita em uma 
mulher local, líder da comunidade 
que se tornou capaz de sobreviver 
nesse misterioso ecossistema.
O lugar, chamado pelos locais de 
Yuxibu, se move durante a noite 
e se refaz a cada manhã, criando 
assim novas paisagens aos seus 
visitantes e experiências profundas 
a partir desses cenários. 

Entrei no grupo de olhos fechados 
pois confio muito no trabalho dos 
maravilhosos Helena e Caio, estava 
com a expectativa de que seria uma 
experiência incrível e mesmo assim 
vocês foram capazes de superá-las!
A dinâmica que foi criada, o com-
promisso dos participantes e o 
respeito aos projetos dos colegas 
foram se transformando em um 
afeto verdadeiro e muito caloroso, 
que acabou transformando as quin-
tas-feiras em um espaço mágico de 
refúgio criativo durante um ano tão 
difícil e áspero.

Pessoalmente os retornos que 
obtive a respeito do meu filme 
foram muito valiosos.

Acredito que tenha funcionado de 
uma maneira tão efetiva pela forma 
que o grupo foi proposto e princi-
palmente pela sua diversidade. Isso 
permite que os projetos se fortale-
çam muito com essa troca.
Muitas vezes é o primeiro encon-
tro dos projetos com o público e 
exercer a escuta ativa, buscando 
aprimorar as ideias, refazer, inver-
ter, cortar, modificar etc. são funda-
mentais ao processo de desenvolvi-
mento de qualquer Obra.

Guilherme Severo
33, São Sebastião - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Formada em Cinema e Audiovisual 
(2017) pela UFPE, tem experiên-
cia com produção executiva, assis-
tência de direção/continuidade e 
curadoria. Atualmente tem focado 
em desenvolvimento de projetos 
de séries e longas para cinema e 
TV. Estuda “Artes y Pensamiento 
Latinoamericano” na Universidad 
Nacional de las Artes, na Argentina 
desde 2020.

https://hellenlailla.wixsite.com/
hellenlailla

O Bom Pastor

Sinopse
Um jovem pastor brasileiro imigra 
para a Argentina com o objetivo de 
trabalhar na igreja neopentecos-
tal pertencente aos seus tios. Em 
busca de alavancar a vida econô-
mica e social, seus métodos e sua 
verdadeira crença geram conflitos 
desafiadores dentro da família e na 
comunidade.

Fase
Em fase de desenvolvimento, este 
projeto de longa-metragem ficcional 
busca trazer ao debate a ascensão 
e expansão do neopentecostalismo 
na américa latina como um dos 
projetos políticos em maior cres-
cimento e disputa no continente. 
Neste momento, pesquisas, leitu-
ras e investigação local são as fer-
ramentas utilizadas na construção 
do primeiro tratamento do roteiro. 
Ainda não existe nenhuma empresa 
produtora associada ao projeto. 

Num momento em que julgava 
impossível seguir acreditando na 
possibilidade de fazer filmes, tive 
o privilégio de me conectar com o 
Marieta (e com todas as pessoas 
que o fazem!) e seguir sonhando. 
Pra mim, o que seria um grupo de 
pitaco de roteiro se transformou 
num encontro semanal de amigos 
digitais (por enquanto) que não 
só estão ali pra melhorar suas his-
tórias, mas para dar apoio, força, 
apontar direções e permitir-se 
sonhar juntos. É um momento de 
pausa na correria para falar de ima-
gens, possibilidades, esquemas de 
um mundo diferente, talvez melhor, 
mas um mundo que seguramente 
cabe a gente e um monte mais.  
 

Hellen Lailla
25, PE >> Buenos Aires, Província 
de Buenos Aires - ARG Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://hellenlailla.wixsite.com/hellenlailla
https://hellenlailla.wixsite.com/hellenlailla


Formada em Artes Cênicas pela 
ECA-USP, faz mestrado na área de 
Teatro e Educação na mesma ins-
tituição. Atriz e diretora, trabalhou 
em diversas peças teatrais e con-
tabiliza 15 filmes, entre curtas e 
longas. Seus últimos trabalhos no 
cinema foram o longa-metragem 
“Rompecabezas” e o curta “Falso 
Filme”, ambos de 2020.

https://vimeo.com/inesbhs  

Material relacionado ao projeto

No espaço Marieta tive a oportuni-
dade de apresentar meu primeiro 
projeto de roteiro de curta-me-
tragem. O roteiro fala sobre uma 
mulher que aguarda a explosão de 
uma estrela distante. O roteiro ainda 
está em desenvolvimento, mas 
espero poder finalizá-lo no ano que 
vem e concretizar o projeto. 

Fiquei interessada no grupo de 
desenvolvimento de roteiro porque 
a proposta era voltada para pessoas 
com diferentes níveis de experiên-
cia. Eu sempre me senti super aco-
lhida e aprendi muito com o grupo. 
Depois de tantos meses juntxs, 
os encontros foram se tornando 
momentos muito felizes na minha 
semana. Têm sido ótimas as trocas 
e os afetos!  

<3 obrigada, tem sido lindo :)
.

Ines Bushatsky
28, São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Crítica de cinema, roteirista, jorna-
lista cultural e produtora de con-
teúdo, com mais de 18 anos de 
atuação. É uma Elvira, o Coletivo 
de Mulheres Críticas de Cinema. 
Cursou Produção Audiovisual na 
PUCRS e ministra oficinas e cur-
sos sobre crítica, história e estética 
do cinema/vídeo, além de ser júri e 
palestrante em festivais e mostras.

youtube

Material relacionado ao projeto

Uma mulher, amazônica, que estu-
dou na academia de Belas Artes do 
Rio de Janeiro e na renomada Aca-
demia Jullian, em Paris – França. O 
nome de Julieta de França é pouco 
ou nada conhecido na arte brasileira 
e agora trazido à luz por esse filme 
sobre a primeira brasileira a cur-
sar aulas de modelo vivo e que foi 
aluna de François-Auguste Rodin. 

Julieta se inspira na força da iden-
tidade da mulher e busca investi-
gar porque os caminhos são mais 

tortuosos quando se escolhe o ofí-
cio de artista sendo pertencente ao 
gênero feminino. Lendo as obras e 
os estudos da cientista social Ana 
Paula Simioni a pergunta que mais 
persegue é: se não fossem mulhe-
res, teriam tido tantos obstáculos e 
dificuldades para desenvolver suas 
aptidões artísticas e obter reco-
nhecimento? Seja em Belém, no 
Rio de Janeiro e em Paris o filme 
une as peças do quebra cabeças, 
como o celeuma envolvendo o 
parecer favorável que Rodin deu 
para uma de suas escultoras, que 
levou Julieta a retornar para o Rio 
de Janeiro e contestar os juízes do 
Salão de Artes do qual havia sido 
desclassificada?

A possibilidade de trocar experiên-
cias, aprender com as diferentes 
vivências, backgrounds e exper-
tises de um grupo tão heterogê-
neo, formado por muitas mulheres 
Roteiristas me impulsionou a fazer 
parte. Hoje o grupo #2 do Marieta 
é parte não só da minha rotina 
como da minha história, espero que 
assim seja por um bom tempo e 
que minha trajetória se cruze com a 
de todes. Também não poderia ser 
mais grata pela generosidade envol-
vida e contribuições ricas aos meus 
projetos assim como adoro ler e 
analisar os projetos de outrem. Só 
saio do grupo se me despejarem!

Lorenna Montenegro
35, Belém do Pará PA >> São 
Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfXixjRDkQzWYANlyV7XJmCMELUjW_qME


Roteirista de narrativas branded 
content e diretora premiada com 
curtas exibidos em diversos festivais 
no Brasil e exterior.  Em 2015, cria 
o Cabíria Prêmio de Roteiro, pre-
miação voltada a narrativas audiovi-
suais escritas e protagonizadas por 
mulheres. Com a expansão da ini-
ciativa é hoje uma das diretoras do 
Cabíria Festival.

@marilianogueira__

@cabiria_festival

Projeto de série
Garotas de Ouro 

Logline
4 estrelas da era de ouro das dis-
cotecas se reúnem. Quarenta anos 
depois. Em um reality.  

Apresentação
Uma sitcom “character driven” 
que vai resgatar grandes nomes 
do audiovisual brasileiro que foram  
sucesso nas décadas de 60, 70 e 
80. As histórias se constroem em 
torno das 4 protagonistas -  Vera, 
Zezé, Betty e Bruna - que por moti-
vos diversos aceitaram participar de 
um reality show de um  canal de TV 
duvidoso.  

Sinopse
4 ex-integrantes de um grupo musi-
cal de sucesso na década de 70, 
todas acima dos 60 anos, topam 
viver sob o mesmo teto em um rea-
lity show que poderá ser a solução 
para seus problemas - financeiros, 
familiares e amorosos. Das dificul-
dades de convivência ressurge ao 
poucos uma forte ligação entre elas. 

Há tempos buscava um espaço 
onde pudesse trocar com outros 
roteiristas sobre meus projetos e, 
quem sabe com isso, desengave-
tar algum deles. O grupo de estu-
dos do Marieta foi isso e além. Um 
espaço acolhedor, com pessoas 
interessantes e interessadas. Sinto-
-me privilegiada por ter feito parte 
desta experiência com tanta escuta 
e inspirações.

Obrigada. Muito obrigada. Vocês 
são demais.

Marília Nogueira
38, São Sebastião do Paraíso 
- MG Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://www.instagram.com/marilianogueira___/
https://www.instagram.com/cabiria_festival/


Artista de teatro e circo formada 
em Teatro Licenciatura pela Uni-
versidade Federal do Maranhão 
(UFMA) e Mestra em Artes da Cena 
pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). Atriz no Grupo Cena 
Aberta/MA e malabarista, equili-
brista e palhaça no Coletivo O circo 
tá na rua/MA, atuando como drama-
turgista nos dois grupos.

https://linktr.ee/necylia 

Levei para Marieta meu projeto 
‘Memórias em ‘Maranhês’, uma 
série de memórias e invenções 
da minha infância no bairro liber-
dade em São Luís do Maranhão. 
Lá relembro as histórias que meu 
avô me contava, as receitas de pra-
tos típicos, lendas, personagens, 
as festas à São João e São Pedro, o 
Bumba-meu-boi da Floresta, grupo 
cultural tradicional na cidade. Nes-
ses contos eu trago também perso-
nagens da minha casa e suas his-
tórias, essa casa que morava uma 
família de 13 pessoas.

Nesse contexto de pandemia e iso-
lamento social percebi muito forte 
a relação que tenho com minhas 
ideias e do quanto preciso de cole-
tivos pra fluir. Ao entrar no Marieta 
tinha a expectativa de que meu pro-
jeto ganhasse outros contornos, 
que eu pudesse sair do bloqueio e 
estava namorando a ideia de pro-
duzir vídeos experimentais… Che-
gando no grupo acabei ganhando 
mais que isso, aprendi muitos 

conceitos do audiovisual, dei pitaco 
em projetos e fiz amizades… No 
Marieta encontrei um espaço sau-
dável que me fez esquecer que 
tenho receio de mostrar obras em 
processo. Hoje estou produzindo 
meu primeiro mini curta em casa 
mesmo com o que tenho  :) meu 
roteiro saiu de uma das conver-
sas no Marieta <3. Paralelo a isso, 
meu eu-professora aprendeu muito 
sobre espaços horizontais de troca 
de ideias, é surpreendente como o 
modo online em nada nos prejudi-
cou no afeto e sensibilidade. 

Necylia
26, MA >> Rio de Janeiro-RJ Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Me graduei em Cinema na FAAP 
em 2017, onde escrevi e dirigi 5 
curtas-metragens. Depois de me 
formar, trabalhei como Assistente 
de Direção e fui estudando roteiro 
e trabalhando em projetos pesso-
ais paralelamente. Ano passado, 
decidi começar uma Pós-Graduação 
em Roteiro, na qual me formarei no 
começo de 2021! 

@eusoqueriaquevocesoubesse  

Material relacionado ao projeto

“Eu Só Queria que Você Sou-
besse”  é um longa-metragem do 
gênero dramático e livremente ins-
pirado em um projeto homônimo 
em que mulheres lésbicas e bis-
sexuais enviam cartas de amor as 
quais nunca conseguiram mandar 
para suas respectivas amadas (@
eusoqueriaquevocesoubesse). 
 
O filme tem como protagonista 
Rebeca, uma menina de 17 anos 
que passa por um doloroso e 
mágico processo de autoconheci-
mento e descoberta, juntamente ao 
seu primeiro amor pela nova melhor 
amiga, Laura. 

Pretende-se colocar um pouqui-
nho de cada mulher na narrativa 
do filme sem julgamentos de valor 
ou moralismos. Desde a mãe que 
foi embora para viver o seu sonho 
e deixou a filha com o pai, até a 
mãe que vive exclusivamente para 
a família. A menina que desde 
cedo entende a sua sexualidade 
e é livre para amar e gozar com 
quem quiser, até a menina que tem 
dificuldade em se entender e se 
relacionar.  

Ao fim do filme, Rebeca e Laura 
não ficam juntas como nos contos 
de fadas, mas sofrem estruturais 
transformações que não teriam 
acontecido sem o amor que cons-
truíram uma pela outra. O desfecho, 
portanto, não é triste, muito pelo 
contrário; ele é apenas o começo 
de uma linda história que ainda está 
por vir, porém com ambas prepara-
das, independentes e maduras. 

É preciso sentar-se e escrever. Nem 
sequer importa, de fato, se você 
está com vontade de escrever. 
Como diz Tom Wolfe: “Às vezes, 
se as coisas não vão bem, forço-
-me a escrever uma página em 
meia hora. E percebo que isso é 
possível. Descubro que aquilo que 
escrevo quando me obrigo a fazê-
-lo costuma ser tão bom quanto o 
que escrevo quando me sinto inspi-
rado”. KOCH, Stephen. “Oficina de 
Escritores: Um Manual para a Arte 
da Ficção”. 

Utilizando esta frase, dentre tantas 
outras incríveis do livro do Koch, 
sinto que o grupo é sobre isso; 
sobre nos destravar, nos fazer ser 
menos exigentes com nós mesmos, 
nos ajudar a criar histórias e ver, tão 
de perto, a intimidade deste pro-
cesso tão lindo e doloroso de outras 
pessoas. Mesmo com outros afaze-
res que me tomaram tempo e ener-
gia, foi muito importante ficar no 
grupo, porque assim, sei que tam-
bém estou me forçando a escrever, 
criar minhas histórias, não desistir 
delas e compartilhá-las em um lugar 
seguro, aconchegante e de muito 
amor <3 

Nicole Gullane
26, São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://www.instagram.com/eusoqueriaquevocesoubesse/


Formei-me em Rádio e TV pela 
ECO/UFRJ e fiz pós-graduação em 
Artes da Escrita na Universidade 
Nova de Lisboa. Por mais de dois 
anos, participei da equipe fixa de 
roteiristas da Conspiração Filmes 
e atualmente desenvolvo projetos 
de roteiro, dramaturgia e literatura, 
além de cursar mestrado em Memó-
ria Social na UNIRIO, onde pesquiso 
sobre humor. 

@almaencantadoradasruas

youtube   

Material relacionado ao projeto

Nos anos 1940, Lydda, uma bela 
e jovem argentina vive em Buenos 
Aires, onde se apresenta em ini-
ciativas artísticas de teatro amador 
impulsionadas pelo pai. Até que 
chama a atenção de produtores 
brasileiros e é convidada a partici-
par de uma companhia teatral que 
se apresentará em um cassino no 
interior mineiro, em Poços de Cal-
das. Entusiasmada pela perspectiva 
de mudança de vida, ela aceita o 
convite.

Após terminar seu contrato, a 
jovem vai para o Rio de Janeiro, 
onde trabalha como manequim, até 
que recebe um novo convite, este 
ainda mais tentador: fazer um teste 
para ser protagonista do filme “Luar 
do Sertão”.

Lydda fotografa tão bem que nem 
mesmo seu sotaque é empecilho 
para que seja a escolhida para fazer 
par romântico com o grande galã 
da época, Wálter Forster. A solu-
ção seria dublar Regina Guimarães, 
seu papel no filme, uma consa-
grada cantora lírica que retorna da 
Europa ao Brasil para apresentar-se 
em uma única e grandiosa exibi-
ção, no Theatro Municipal de São 
Paulo, mas que acaba por conhecer, 
sob o luar do sertão, um fazendeiro 
por quem se apaixona. Ela, então, 
se vê dividida entre a carreira artís-
tica e viver o grande amor de sua 
vida no interior, longe dos palcos e 
holofotes.

“Luar do Sertão” é lançado, mas a 
promissora e meteórica carreira de 
Lydda se vê impactada pelo mesmo 
dilema de sua personagem: ela 
conhece Mario, por quem se apai-
xona de imediato, e, vivendo em 
uma sociedade machista, terá de 
optar entre a vida artística e viver 
um grande amor.” 

O que me fez entrar foi poder rece-
ber críticas construtivas para meus 
projetos e poder fazer o mesmo 
em projetos de outros. Participo de 
coletivos há muitos anos e tenho 
certeza de que é a melhor forma de 
crescer: juntos.

Pablo Kaschner
38, Rio de Janeiro - RJ Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://www.instagram.com/almaencantadoradasruas/
http://www.youtube.com/watch?v=gHqwM4a7k8c


Formada em Cinema, curso a pós-
-graduação de Roteiro na FAAP. 
Realizei quatro curtas-metragens: 
Neblina foi vencedor de melhor 
filme na 2ª Mostra de Cinema Uni-
versitário Brasileiro e As Janelas que 
Encontramos no Caminho recebeu 
o Prêmio ABC de melhor fotografia 
de filme estudantil. Atualmente, tra-
balho com assistência de direção, 
roteiro e montagem. 

https://www.thaisorchi.com/ 

Material relacionado ao projeto

Isabel, uma enfermeira de 46 anos, 
cuida de Lívia, uma jovem que está 
em coma em sua casa. Diante dos 
olhos da enfermeira, toda a juven-
tude estagnada e as infinitas possi-
bilidades de um futuro não vivido, 
parecem tocar em seu âmago. 
Isabel não entende o por quê de 
tamanha identificação e inquietude 
diante daquele cenário.

Sobre a penteadeira do quarto, há o 
diário intocado de Lívia. A suposta 
promessa daquele pequeno caderno 
entregar a Isabel todas as respostas 
é tentadora. Após muita resistência 
por parte de seu lado ético, a enfer-
meira cede à curiosidade em ler as 
palavras da jovem menina. Eis que, 
a cada história lida, aflora em Isa-
bel uma adolescente adormecida, 
pronta para viver novas descober-
tas. Porém, à medida em que Isabel 
se aproxima dessa juventude, reen-
contra as razões de ter tido a sua 
própria adolescência ceifada, vis-
lumbrando, novamente, um grande 
trauma de seu passado.

Isolada em casa, diante de infinitas 
incertezas políticas, profissionais e 
criativas, uma amiga compartilhou 
comigo um evento que se chamava 
“Grupo de Roteiro 2020”: dois 
meses de troca e incentivo para 
o desenvolvimento de um projeto 
autoral. Como tinha uma ideia na 
cabeça, mas ainda sem a coragem 
necessária para iniciá-la, pensei 
que aquele seria o momento ideal. 
Empolgada com a possibilidade, 
convidei uma outra amiga que tam-
bém estava desenvolvendo um 
longa e, assim, enviamos. Algumas 
semanas de espera, descobrimos 
que nós duas faríamos parte do 
grupo. A alegria já começava por aí. 

O que não imaginava é a tamanha 
preciosidade que preencheria esses 
encontros: pessoas amáveis, dedi-
cadas a lerem e a comentarem as 
ideias uns dos outros. Uma troca 
tão quentinha em tempos tão frios. 
Não à toa o grupo foi crescendo 
e fincando as raízes na rotina de 
todos. Para mim, foi uma simples 
questão de descobrir um oásis - e 
como se abandona um lugar espe-
cial que nos faz sentir tão bem?” 

Thaís Orchi Abdala
25, São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Realizadora audiovisual e educa-
dora social. Assinou a direção dos 
documentários “Charque Attack” 
(co-produção Canal Futura), e “Jar-
dim das Rosas” (Prêmio Naíde Teo-
dósio de Estudos de Gênero), e dos 
experimentais premiados “GLICE-
RINA”, “consciência reflexiva” e 
“[caixa mágica]”. Participa do Nor-
deste Lab com o projeto “Crescer 
Onde Nasce o Sol”. 

www.instagram.com/doxagui 

Material relacionado ao projeto

“Babalu é Carne Forte” é um pro-
jeto de curta ficcional de fantasia 
(sub)urbana.

Diana está de volta à Aurora, sua 
cidade natal, após décadas de sua 
partida. Ela viu seu irmão gêmeo 
Daniel morrer tentando pegar uma 
pipa em um lugar alto, quando 
eram crianças, e foi obrigada a 
crescer. Hoje é uma médica recém 
formada, inteligente, responsá-
vel, adulta. Mas tem medo de cair. 
Esta viagem de retorno acontece 
bem nas vésperas da festa de São 
Cosme e Damião, santos de quem 
sua avó é devota. Conforme Diana 
começa a se envolver com os pre-
parativos da festa, uma série de 
eventos fantásticos que evocam 
a energia infantil surgem ao seu 
redor, a chamando para brincar.

O projeto foi selecionado para inte-
grar o MetrôLAB 2020, e está como 
semifinalista do IV ROTA - Festival 
de Roteiro Audiovisual na catego-
ria Melhor Roteiro, e do Prêmio 
Cardume-Cabíria.

Me inscrevi para participar do 
Grupo de Roteiro motivada por 
uma necessidade de ouvir críticas 
conscientes sobre meu projeto - é 
muito difícil pedir para uma amiga 
ler e ela dizer que “está perfeito!”, 
porque claro que não está, escrever 
um roteiro é arrepender-se cons-
tantemente de decisões tomadas 
há pouco tempo (ou: escrever é 
reescrever).

Mas que felicidade que me acei-
taram, porque pude também mer-
gulhar nos processos criativos de 
completos desconhecidos, me 
envolver com histórias que às vezes 
só existem na cabeça des auto-
res (que privilégio poder acessá-
-las também!), ou que já estão tão 
maduras que me fazem percorrer o 
caminho contrário tentando enten-
der como ela chegou nesse lugar.

Participar do Marieta abriu portas 
muito bonitas para esse projeto que 
me é tão caro, e me ensinou a olhar 
com mais carinho para as histórias 
que eu me proponho a escrever. 
Também me permitiu estabelecer 
trocas generosas e honestas com 
pessoas que eu certamente quero 
na vida. Gratidão e vida longa!

Xulia Doxagui
23, Paulista - PE Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Ana Julia Travia

Grupo de roteiro #3  3.3

Meu primeiro contato com o espaço 
Marieta se deu de uma forma muito 
bonita.  Em 2018 ou 2017, perdão, 
eu não me recordo muito bem, 
Dandara de Morais, realizadora e 
atriz de Recife, me convidou para 
fazer parte de uma discussão gra-
vada, pois faria parte de um filme. 
O convite por si só já foi revigorante 
porque ele visava expor o racismo 
e o sexismo presente no cinema a 
partir de desabafos e depoimentos 
de mulheres que estavam tentando 
se inserir no mercado naquele 
momento. Eu aceitei de pronto por 
conta do momento em que me 
encontrava na minha trajetória pes-
soal. E ao realizar o convite, Dan-
dara mencionou que o espaço era 
gerido por uma artista que eu preci-
sava conhecer, a Helena Guerra.

O Marieta fica localizado na região 
central da cidade em que nasci e 
fui criada. Fiquei  apaixonada pela 
arquitetura e decoração do lugar. 
E assim, fiquei instigada a pro-
por uma parceria à Helena Guerra. 
Atenciosa e de coração aberto, 
Helena também participou da dis-
cussão, compartilhou as suas afli-
ções e percebemos, mesmo não 
sendo dito oralmente nem elabo-
rado racionalmente dessa forma, 
que poderíamos ficar mais fortes se 
nos uníssemos. Naquela ocasião, 
eu compartilhei que procurava um 
espaço para discutir dramaturgia 
audiovisual com pessoas que tives-
sem interesse e assim iniciamos 
nossa paquera. No meio desse pro-
cesso, eu, felizmente, ganhei uma 
bolsa de estudos do Projeto Para-
dis, para estudar roteiro de piloto de 
série com Alan Kingsberg em Nova 
York. Acabei ficando dois meses 
nos EUA. Mas, ao retornar para o 
Brasil, precisava fazer algumas con-
trapartidas exigidas pelo Paradiso 
por conta da bolsa. Quando eu con-
segui organizar minha agenda para 

começar o primeiro grupo de roteiro 
no final de 2019, Helena já estava 
disposta a escutar minhas propos-
tas e, assim, uma parceira com 
muita generosidade começou. Nós 
elaboramos uma ficha de inscrição 
e pensamos em como divulgar o 
grupo pelas redes. Na seleção, prio-
rizamos por consenso a diversidade. 

O primeiro grupo de roteiro foi pre-
sencial e foi muito inovador. Eu 
conheci pessoas que nunca tinha 
visto, conheci outras que eu sabia 
o nome e revi amigos. Nos encon-
tros, compartilhei as técnicas que 
aprendi nos EUA e nas minhas 
ainda poucas, embora interes-
santes, experiências de trabalho. 
Devo confessar que aprendi muito. 
Aprendi principalmente a como dar 
um feedback para uma pessoa, que 
assim como eu, fica vulnerável ao 
compartilhar uma ideia. Sim, eu 
mais aprendi que do que ensinei e 
ainda bem. 

Nós queríamos começar o segundo 
grupo já no começo de 2020, mas 
me mudei para o Rio de Janeiro 
por conta de um trabalho tempo-
rário – mas fui com a promessa de 
organizar outro grupo assim que 
retornasse a São Paulo. Mas 2020 
aconteceu e o COVID-19 me trouxe 
de volta para São Paulo e deixou as 
atividades do Marieta suspensas. 
Porém, a gente sabe que a fase de 
paralisação durou pouco e, ape-
sar de muito sofrimento, as pes-
soas vicejaram. Pois, logo, Helena 
redescobriu o espaço Marieta vir-
tualmente, com os encontros por 
ZOOM. E no meio do ano, fizemos 
uma ligação de uma hora com pla-
nos de fazer um grupo pela plata-
forma. Ela mesma estava coorde-
nando um grupo de roteiro e estava 
estimulada a fazer mais um caso eu 
quisesse coordená-lo. Outro convite 
maravilhoso. Eu estava com sauda-
des e, óbvio, logo topei. 

Devo dizer que o grupo de roteiro, 
o terceiro do Marieta (o meu 
segundo), foi vigor para minhas noi-
tes de quarta-feira. Eu anseio pela 

discussão, pela leitura dos proje-
tos, por ouvir a voz e a opinião dos 
meus novos colegas. Os encontros 
são sempre muito inspiradores. Às 
vezes, sinto falta do presencial, é 
verdade, de caminhar até o metrô, 
de dividir uma cerveja depois do 
encontro, mas sei que trocamos 
isso pela oportunidade de conhecer 
pessoas criativas do Brasil inteiro. 
E hoje posso falar que vale a pena 
sim. Eu tenho que agradecer a 
Helena pela parceria, pela paciên-
cia e pela ligação no meio do ano. 
E agradeço também aos meus cole-
gas de encontro. Muito obrigada, 
gente. 

Ana Julia Travia



Lista dos participantes 3.3.1

Ayla de Oliveira 32 Recife  PE
Bianca Mafra Elia 27 São Paulo  SP
Catarina Aversa Azevedo Guedes 68 Cabo Frio  RJ
Geovanna Santana Freitas dos Santos 20 São Paulo  SP
Iasmim Rafles 33 Los Angeles  EUA
Iasmin Coni Gomes 31 Salvador  BA
Jeniffer F. de Oliveira Francisco 29 Sao Paulo SP
Jorge Rodrigues de Morais Neto 26  AL
Julia Rantiguieri 23 São Paulo  SP
Juliana Chagas Gouveia 36 Rio de Janeiro RJ
Juliana Gleymir Casanova da Silva 29  PE
Leon Barbero 28 São Paulo  SP
Leonardo Blecher 31 São Paulo  SP
Leticia Aparecida dos Santos 25 São Paulo  SP
Piera 30 Campinas  SP
Plínio Gomes Rangel 27  RJ
Suellen de Oliveira Amorim 33 São Paulo  SP
Victor Hugo Aquino Vicente 29 São Paulo  SP
Viviane Patrícia Fontoura Goulart 31 Cidade de Goiás GO
Yago Pontoni 22 Sao Paulo SP

Coordenação
Ana Julia Travia
30, São Paulo SP 
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Sou formada em audiovisual, mes-
tranda em comunicação, e escrevo 
sobre dança, cinema e cultura 
urbana . 

https://medium.com/@
biancamafra

Fiz a apresentação do projeto de 
documentário “Baile de Garagem”, 
cujo intuito é reconstituir a história 
do movimento cultural denominado 
samba rock na cidade de São Paulo. 
O encontro foi MUITO rico, repleto 
de críticas construtivas e referências 
novas. Modéstia a parte, a galera do 
grupo de roteiro #3 é muito boa ;)

O principal motivo que me fez 
entrar no grupo teve a ver com meu 
desejo de voltar a me relacionar 
com a linguagem do roteiro cine-
matográfico. Inscrevi um projeto 
de documentário, o qual de fato eu 
queria apresentar e desenvolver, 
mas no fundo meu objetivo maior 
era ouvir e aprender com meus 
colegas. E com certeza essa missão 
foi cumprida: o grupo de roteiro #3 
foi essencial para que eu voltasse 
a me entusiasmar e me dedicar ao 
estudo dos roteiros audiovisuais. Só 
tenho a agradecer à toda equipe do 
Marieta, à Ana Ju Travia e aos meus 
colegas do grupo, que me inspira-
ram e ensinaram tanto. Vou sen-
tir muita falta das nossas quartas 
feiras!

Bianca Mafra
27, São Paulo SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://medium.com/@biancamafra
https://medium.com/@biancamafra


Sou uma profissional de TIC que 
sempre gostou de escrever para 
audiovisual. Na universidade parti-
cipei de projetos universitários de 
cinema como estudante da UnB. 
Depois, cursando Psicologia (UnB/
UFRJ) e Ciência da Informação 
(PUCRJ), me afastei da área por 
um bom tempo. Voltei agora com 
a pandemia e com o incentivo do 
Marieta. 

Gravidade Zero é uma série Sci-fi 
juvenil que tem como proposta uma 
temática de maturação de adoles-
centes, voltada para este público.

Como uma obra serializada, com 
final fechado, o arco central da série 
é a aventura de adolescentes para 
manter a salvo o propósito de um 
fugitivo adolescente alienígena de 
ser livre para viajar entre as galáxias 
e conhecer novas civilizações.  

A narrativa é construída de forma 
fragmentada, múltipla, permitindo 
a criação de um espaço extrema-
mente variável quanto à temática 
do rito de passagem da adolescên-
cia: as perdas e os medos, a dificul-
dade de lidar com o próprio corpo, 
a autoestima, lealdade, amizade, 
as paixões, o uso de drogas, a difi-
culdade em fazer escolhas, entre 
outros. 

Apesar da história narrar eventos 
envolvendo seres de outro planeta, 
o nome não é uma referência ao 
estado físico alcançado quando a 
força da gravidade terrestre deixa 
de atuar. É uma alusão ao estado 
das emoções fluídas da fase da ado-
lescência que às vezes parece estar 
em queda livre, às vezes parece 
ascender e às vezes se sobrepõem 
dando aos adolescentes a sensa-
ção de não possuir um peso emo-
cional fundado fazendo-os flutuar 
internamente.

A arena, um subúrbio carioca, foge 
do contexto escola comum a esta 
temática e foi escolhida com o obje-
tivo de dar voz a um espaço vivo e 
culturalmente rico, retratando a vida 
da classe média da Zona Norte, pre-
terida, na maioria das obras recen-
tes, pela dualidade entre Zona Sul e 
Favelas. 

O gênero Sci-fi entra como uma 
aragem para criar algo incomum, 
mas familiar, que oferece oportuni-
dade para um thriller de aventuras. 

A proposta do projeto Marieta me 
chamou a atenção, principalmente 
por ser uma oportunidade de expor 
meu trabalho e me relacionar com 
pessoas que também desenvol-
vem. Sou uma amadora autodidata 
e ouvir e ser ouvida por um grupo 
com pessoas com experiência me 
deixou mais confiante.

Ao longo dos encontros fui apren-
dendo muito, comecei a alterar a 
minha história ao perceber seus 
pontos fracos. Acabei alterando e 
ela está ficando muito mais con-
sistente. Com a avaliação do grupo 
pude preencher os buracos que 
pela proximidade não estava vendo, 
mas sabia que existiam. 

Adoraria se o período de duração 
do grupo fosse o dobro e pudés-
semos retornar com os projetos 
revisados. 

Catarina Aversa
68, Cabo Frio - RJ Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Advogada especializada em direitos 
autorais, pós-graduanda em cinema 
e linguagem audiovisual e roteirista.

@raffles_iasmin

Meu projeto é um longa metragem 
baseado no livro O Dever do Advo-
gado, no livro Reminiscências de 
um Rábula e em jornais da época 
sobre o trabalho de defesa do advo-
gado Evaristo de Morais 1911 no 
caso do julgamento de José Men-
des Tavares. Ambos pertenciam 
a partidos rivais, porém diante da 
acusação tramada pelos militares e 
imprensa, Mendes Tavares somente 
podia contar com a ajuda de seu 
rival político. Evaristo consegue pro-
var a inocência e vencer o tribunal 
do júri. 

Eu conheci o Marieta através das 
redes sociais e a qualidade do con-
teúdo dos cursos me deixou bas-
tante interessada. Assim que vi o 
anúncio de novas turmas, me ins-
crevi para tentar uma vaga no grupo 
de roteiro. Estou gostando muito, 
tem sido um incentivo e inspiração 
para mim, além do fato de poder-
mos trocar experiências e aprendi-
zado. 

Iasmin Brito Gadelha
33, PA >> Los Angeles - EUA Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://www.instagram.com/raffles_iasmin/


Formada em Cinema e Audiovisual 
pela UFRB em 2014, hoje trabalha 
como videomaker, atriz e roteirista 
em São Paulo. Em 2019 foi finalista 
do Concurso de Longa Metragem 
no FRAPA, onde ganhou o prêmio 
de “Melhor Pitching”, com o roteiro 
“Ana Maria”; e esse ano tem um 
curta semifinalista no Prêmio Cabí-
ria de Melhor Protagonista Feminina 
pelo ROTA.

Behance 

Meu projeto se chama “Mada-
lena”, e conta a história de Tereza 
e Jéssica, duas jovens que moram 
em uma pacata cidade do interior 
da Bahia, e que, cansadas da falta 
de perspectiva e com problemas 
financeiros, se juntam para aplicar 
um golpe no homem mais rico da 
cidade, o traficante Jolivan. Tereza 
é uma funcionária de uma distribui-
dora e namora justamente o filho de 
Jolivan. Ela perdeu sua mãe recen-
temente e está atolada em dívidas. 
Jéssica é uma manicure que mora 
de favor no salão de beleza em que 
trabalha, de frente à casa de Tereza. 
Tereza é mais fria e organizada, 
Jéssica é sonhadora e um pouco 
“avoada”. Durante o roteiro as duas 
ficam amigas e dividem o mesmo 
sonho de sair da cidade de Concei-
ção do Almeida, interior da Bahia, 
e ver o mundo. Quis trazer esse 

projeto pro Marieta pois foi meu pri-
meiro longa e muita coisa mudou 
desde que o escrevi, mas nunca 
tive coragem (digamos assim rs) 
de mexer nele. Então pensei que o 
grupo seria uma oportunidade fan-
tástica de tirar o projeto da gaveta, 
reescrevê-lo, trazê-lo de volta à 
vida. Eu tenho um carinho imenso 
com a história, sei que muita coisa 
nela vai mudar pois virão muitas crí-
ticas e sugestões bem-vindas, mas 
acredito em seu potencial de encan-
tar e divertir as pessoas, e por isso 
decidi por apresentá-la no Marieta. 

Iasmin Coni
31, BA >> São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou

Eu adoro espaços de trocas! Na 
quarentena comecei um grupo de 
roteiro com uns conhecidos, que 
acabaram tornando-se amigos, e 
está sendo uma experiência incrível. 
Quando um desses amigos mandou 
a sugestão do Marieta, que estava 
com inscrições abertas, eu já animei 
com a ideia de participar de outro 
grupo, com outras pessoas diferen-
tes. Acredito muito que boa parte 
do trabalho do roteirista é compar-
tilhar seus escritos, saber ouvir crí-
ticas, pegar o que ouviu, saber fil-
trar, e assim reescrever seu projeto. 
Eu penso que é muito importante 
entender como sua história chega 
até as pessoas, o que elas sentem 
ao ler, o que pensam, se você está 
tendo o resultado que espera ao 
escrever. Foram essas razões que 
me fizeram entrar no Marieta, e 
que me fazem permanecer. Toda 
semana leio uma história diferente e 
compartilho com o grupo as minhas 
observações e pontos de vista, e 
isso pra mim também é um exercí-
cio indispensável: poder ler e pra-
ticar o que você sabe para ajudar 
outras pessoas. 

https://www.behance.net/iasminconi


Leon Barbero é formado em 
Cinema. Foi cofundador de uma 
produtora de vídeos, onde atuou 
como diretor, roteirista e montador. 
Em 2019, fundou a Joki - produtora 
de projetos autorais e, pela qual, 
realizou seu curta-metragem de 
estreia “Babelon”. Como roteirista, 
foi semifinalista do FRAPA 2020, 
finalista do ROTA 2019 e do Cabiria 
ROTA 2019.

O dono de uma empresa de cripto-
moedas é encontrado catatônico ao 
lado de seu pai suicidado. Através 
de rastros analógicos e digitais, a 
investigadora de uma auditoria pre-
cisa elucidar o enigma que trans-
passa as realidades físicas e etéreas 
do dinheiro, do crime e da alma. 

O grupo de roteiro Marieta é um 
espaço horizontal de troca de ideias 
e projetos com gente das mais 
variadas origens e horizontes, mas 
onde todas e todos compartilham 
da mesma paixão: contar histó-
rias.  Foi um prazer poder participar 
dessa turma e espero continuar par-
ticipando. Uma pena que a pande-
mia nos obrigou a manter distância! 
No entanto, possibilitou trazer gente 
do Brasil todo e até de fora. Muita 
sorte ao Marieta e para as próximas 
turmas! 

Leon Barbero
28, São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Leonardo Blecher graduou-se em 
jornalismo pela PUC-SP em 2013 e 
atuou como jornalista em diversos 
veículos de comunicação. Envol-
veu-se com o audiovisual a partir de 
2013, desde quando dirigiu curtas 
de documentário e ficção. Em 2018, 
concluiu o curso de Realização 
Cinematográfica na Etic, em Lisboa. 
Atua como roteirista, produtor, e 
diretor. 

http://leonardoblecher.com/

Apresentei um projeto de série fic-
cional do gênero drama, ambien-
tada em uma redação de jornal diá-
rio em São Paulo. Com esse projeto, 
quero abordar alguns temas rele-
vantes na nossa sociedade, como 
pós-verdade, fake news e a crise de 
confiança geral. Por ora, vou deixar 
o resto em segredo :)  

Quis entrar no grupo para trocar 
ideias, conhecer pessoas e imaginá-
rios diferentes, discutir tendências 
do audiovisual e aperfeiçoar meu 
projeto. Consegui tudo isso e muito 
mais. Todas as participantes são 
pessoas interessantes, com origens 
e pensamentos diversos, e abertas à 
troca. É uma experiência muito enri-
quecedora colaborar com o desen-
volvimento de projetos promisso-
res e ter opiniões sinceras sobre o 
meu próprio projeto. Certamente, o 
grupo do Marieta foi uma das valio-
sas descobertas que tive neste ano. 

Leonardo Blecher
31, São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Formada no Curso Superior do 
Audiovisual na USP com ênfase 
em montagem e roteiro. Trabalhou 
como editora em curtas de ficção 
e documentário, além de progra-
mas de TV. Escreve desde que se 
conhece por gente, roteirizou cur-
tas, longas e séries. Faz formação 
em psicanálise no Instituto Sedes, 
onde trabalha narrativa numa visão 
psicanalítica.

Mariana acaba de se mudar para 
o apartamento herdado de uma 
tia distante. Assombrada por uma 
figura misteriosa, Mariana passa a 
levar homens estranhos para casa 
para não estar sozinha. 

Abrir um projeto para outras pes-
soas é um ato de coragem e ouvir 
um projeto um ato de respeito. É 
incrível como em ambos os casos a 
possibilidade de aprender e crescer 
como roteirista é imensa. Até nos 
projetos mais pessoais e assinados 
por uma única pessoa, escrever 
roteiro é definitivamente um pro-
cesso coletivo.

Piera, 30
São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Sou jornalista pela UFOP e mestre 
em Gestão Audiovisual pela Univer-
sidade da Coruña (Espanha). Curso 
uma pós em roteiro. Há 2 anos tra-
balho na produção de conteúdo 
digital. Trabalhei em projetos com 
mais de 6 milhões de visualizações 
no Youtube. 

linkedin.com/in/suellen-amorim 

Série para TV : Terapêutica 
Logline: Uma jovem relembra his-
tórias de seus 6 ex-namorados de 
forma graciosa. Mas, quando revive 
as lembranças de seu segundo 
namoro, se depara com trau-
mas, às vezes, mais sérios do que 
imaginava. 

Gênero
dramédia. 

Formato
8 episódios de 30 minutos. 

Eu entrei no grupo de roteiro por-
que queria submeter meu projeto 
à análise de outros profissionais 
da área, além de profissionalizar 
a minha capacidade de análise de 
outros projetos. 
O grupo me surpreendeu positiva-
mente pela qualidade com que os 
outros colaboradores analisam os 
trabalhos e a seriedade que empre-
gam no objetivo de melhorar o tra-
balho dos colegas.

Suellen Amorim
33,  MG >> São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://www.linkedin.com/public-profile/in/suellen-amorim?challengeId=AQFJJkTpeFZhcgAAAXfrDtbplv8TwKwO9n9h29GgQB1B7n1HknQ-18Jxk8XLcZHToX7jnqQarv45OMgUK2SdaHR0uMuvf7z4BQ&submissionId=4c8e8a15-730e-6816-edbe-02111bad9a70


Fotógrafa, roteirista e cineasta. 
Diretora da produtora Labareda - 
produções cinematográficas e tec-
nológicas, bacharela em Cinema 
e Audiovisual pelo IFG - Instituto 
Federal de Goiás, Campus Cidade 
de Goiás - GO. Em 2019 lançou 
o curta-metragem XICA. É orga-
nizadora da Mostra Clandestina 
dedicada à exibições de filmes de 
mulheres latino-americanas. 

@viviane.goulart
@labaredacinematografica

https://vivianemov.wixsite.com/
portfolio

https://www.facebook.com/laba-
reda.pro

Grupo de Roteiro #3 (coord. Ana 
Julia Travia) O CABARET - No final 
do século XIX, mulheres de dife-
rentes origens, orientações sexuais 
e identidades de gênero se encon-
tram em uma “casa de tolerância” 
onde acabam tendo influências 
nas decisões políticas da região. 
“O Cabaret” consiste nos títulos 
da série e de seu episódio piloto. 
Em fase de desenvolvimento como 
produto audiovisual brasileiro, pro-
posto em 8 episódios de 50 minu-
tos de duração, a narrativa será 
conduzida sob o ponto de vista e 
voz de Marília, jovem prostituta, de 
origem francesa, recém chegada à 
região através de seu contrabando 
nas estradas de Meia Ponte, antigo 
nome de Pirenópolis. A trama se 
passa na Casa Rosa, localizada na 
capital da comarca, onde as com-
panheiras de vida Rosa e Morgana 
estabeleciam um ambiente de 
luxo e ostentação para os clientes 
assíduos deste cabaré. Respon-
sáveis pela gestão da casa, estas 
duas mulheres organizavam festas 

a noite, e mantinham as prostitu-
tas como inquilinas, em troca de 
dinheiro por moradia. Uma forma 
de independência para algumas e 
a única opção de existência para 
outras, todas sobreviventes em um 
regime imperial e oligárquico. Sara, 
Ana Victoria, Catarina e Júlia fazem 
parte do núcleo de prostitutas que 
trabalham na Casa Rosa, estrangei-
ras no centro-oeste do Brasil, pos-
suem um vínculo e cumplicidade 
estabelecidos nos anos de intimi-
dade e convivência no cabaré. Entre 
mitos e fatos, as prostitutas desta 
“casa de tolerância” criam um 
ambiente de prazer aberto às pos-
sibilidades, desejos e ambições de 
cada membro da “alta sociedade” 
vilaboense, e articulam decisões 
importantes na governança social 
desta província. 

Viviane Goulart, 31
MG >> Cidade de Goiás - GO Sobre a experiência no grupoO que apresentou

Participar de um coletivo formado 
por pessoas em diferentes situa-
ções e lugares do Brasil, me inte-
ressou devido às novas dinâmicas 
de socialização durante a pandemia 
do COVID-19 e as restrições de con-
tato com o isolamento social. As 
novas tecnologias e mídias podem 
ser construtivas de acordo com as 
dinâmicas pensadas, e propostas 
artísticas ou de formação, constru-
ídas em espaços como o Grupo de 
Roteiros #3 coordenado por Ana 
Ju. Agradeço a mentoria dela e das 
pessoas presentes nos encontros 
às quarta-feiras. Noites incríveis, 
que marcaram meu ano com cria-
tividade e novas perspectivas. As 
ideias e as possibilidades de obser-
vação e crítica nos projetos apre-
sentados, fizeram deste espaço, um 
ambiente dinâmico, de renovação 
e construção de pensamento, de 
novas idéias e estéticas audiovisuais 
e cinematográficas.

https://www.instagram.com/viviane.goulart/
https://www.instagram.com/labaredacinematografica/
https://vivianemov.wixsite.com/portfolio
https://vivianemov.wixsite.com/portfolio
https://www.facebook.com/labareda.pro
https://www.facebook.com/labareda.pro


A arte é inevitável, parece nascer 
do mero existir humano e simples-
mente brotar de dentro das pes-
soas e acontecer no mundo. Por 
quanto a situação esteja assom-
brosa, seguimos criando, imagi-
nando, sonhando e trocando entre 
nós, fazendo cultura. Novos mun-
dos fantásticos e possíveis surgem 
a todo instante, em todo lugar. É 
claro, nem tudo o que é pensado, 
sonhado, vislumbrado acontece. 
Muitas vezes uma ideia nasce num 
encanto, como uma fagulha que 
paira no ar e logo se desfaz. Mas, 
algumas vezes, essa centelha de 
ideia gruda, não passa, vinga e 
cresce. Acordamos e ela está aí, 
pulsando num canto da cabeça, 
pedindo atenção. Para algumas pes-
soas chega um momento em que 
não dá mais, a ideia precisa vir ao 
mundo, passar por um processo de 
gestação, ganhar corpo e sair da 
cabeça para a realidade. Só assim 
essa pessoa vai se sentir plena.

Mas, cuidado! É um caminho longo, 
cheio de insídias e desvios, amea-
ças e armadilhas. A ideia precisa ser 
traduzida em texto, escrita, deta-
lhada. A ideia no mundo material 
das nossas vidas custa dinheiro, 
então precisa também ser tradu-
zida em itens, verbas, gastos, quem 
sabe até organizada em planilha. 
A ideia pede tempo, torna-se uma 
multiplicidade de etapas espalha-
das em horas, dias, meses, mui-
tas vezes anos. Para vir a existir, as 
ideias precisam passar pelas mãos 
e as vidas de outras pessoas, que 
ajudam a fazer ela crescer e fazem 
aquilo que está além das suas capa-
cidades. A ideia que grudou em 
você exige então relações, que pre-
cisam ser pensadas, entendidas. 
Muitas vezes as ideias pedem rela-
ções com contratos, firmados em Grupo de 

produção 
cultural   
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cartórios e registrados em biblio-
tecas nacionais. E depois, quando 
nasce, a ideia deixa de pertencer a 
quem a teve e passa a fazer parte 
da vida de outras pessoas, que a 
transformam, interpretam e ressig-
nificam. Fora isso, uma vez viva ela 
precisa de atenção para continuar 
existindo e não morrer esquecida. 
Como falei, um caminho longo esse 
para se concretizar uma ideia.

O desejo de falar sobre o caminho 
cuidadoso, atento e carinhoso que 
trilhamos para fazer uma ideia nas-
cer é o que nos levou a organizar o 
primeiro grupo de produção cultu-
ral do Marieta. Buscamos criar um 
espaço seguro onde discutir sobre 
os processos de produção cultural 
e estudar novas formas de produzir 
cultura, sempre a partir de proje-
tos concretos, de ideias originais. 
Assim, de setembro a dezembro 
de 2020, tive a sorte de me reunir 
com esse grupo de pessoas enga-
jadas na criação cultural, cada uma 
vinda de uma realidade diferente, 

de gerações distantes no tempo e 
com interesses em áreas muito dis-
tintas do conhecimento. Ao longo 
dos meses, tivemos a oportunidade 
de conhecer projetos de festivais de 
cinema, de conservação de acer-
vos de arte popular, de grupos de 
moçambique, centros culturais e 
muito mais. A riqueza das trocas foi 
um presente e uma fonte de ener-
gias que fortalecem minha crença 
profunda: a cultura está em todo 
canto e é forte;  a cultura salva.

Giovanni Pirelli



Lista dos participantes 3.4.1

Alexandra Pereira de Araujo 47 Osasco  SP
Ana Elisa Menten Mendoza 27 Araraquara  SP
Edison San 39 São Carlos  RJ
Evelin Karina de Aquino Souza 26 Carapicuíba  RJ
Fabiano Keller 42 São Vicente  RJ
Giovanna Rosso Del Brenna 78 Gênova  Itália
Isabele Rosa dos Anjos 24 São Paulo  SP
Laíza Evangelista Cardoso 26 São Paulo  SP
Lara Alves Ribeiro 26 São Paulo  SP
Lydia Arruda 39 São Paulo  SP
Manuela P. B. Salgueiro Lourenço 27 São Paulo  SP
Maria Carolina Ito Rodrigues 25 São Paulo  SP
Natália Oliveira de lima 25 São Paulo  SP
Nigel Anderson de Medeiros Ferreira 32 Belém PA
Pablo Santos de Figueiroa 23 São Paulo  SP
Phamela Dadamo 37 São João del-Rei  MG
Raffaella Pezzilli  59  São Paulo  SP
Vanessa Rosado 34 São Paulo SP
Thay Limeira 31 Brasília  DF

Coordenação
Giovanni Maria Pirelli
31, Milão IT >> São Paulo SP



Depoimentos3.4.2



Produtora de viagens e eventos 
com especialização em gestão de 
projetos culturais. Instrutora de 
Yoga, Massoterapeuta Ayurvédica 
com especialização em Práticas 
Corporais da Medicina Tradicional 
Chinesa.

Atuação como profissional indepen-
dente em eventos corporativos, cul-
turais e de saúde e bem estar.

@terapias_criativas 

https://www.linkedin.com/in/
alexandraeventos 

Material relacionado ao projeto

O projeto que estou envolvida está 
relacionado com Práticas Integra-
tivas e Complementares, Perma-
cultura e Bioconstrução. Está em 
fase de desenvolvimento (plano das 
idéias) a construção de um espaço 
específico e voltado para as práti-
cas corporais e meditativas na Casa 
Bacarirá onde já há uma tradição de 
realização de Saraus. O local tem 
como filosofia alimentação cons-
ciente (vegana) juntamente com as 
pétalas de preservação ambiental e 
convivência harmônica com a natu-
reza e seus recursos. O processo 
de criação e formatação se iniciou a 
partir de uma vivência da metodolo-
gia Dragon Dreaming.

www.casabacarira.com.br

Simplesmente amor

Abandonar as roupas usadas
Mudar os rumos da estrada
Seguir sem medo de nada
Escrever uma nova jornada

Amar não é estar preparada
Amor não são regras impostas
São infinitas perguntas
Sem precisar de respostas

Viver é preencher os espaços
E definir novos passos,
Escolhas são sempre mudanças,
Consequências e nova esperança

Então se vive o presente

Com o corpo, a alma e a mente
Entrega que se faz sem culpa
Sem pensar na dor ou na cura

Porque o amor é mais que amar
O amor é a entrega perfeita
O encaixe do corpo, a mistura da 
alma
É a busca do outro, o desespero e a 
calma

Amor é o que chega em silêncio
Matando a saudade de tanto 
esperar.
Amor é o que sinto no peito
Quando sinto seu cheiro e te vejo 
chegar.

Juliane Lemos
(Poeta de Conservatória)

Alexandra Araujo
47, Osasco - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://www.instagram.com/terapias_criativas/
https://www.linkedin.com/in/alexandraeventos
https://www.linkedin.com/in/alexandraeventos


Graduado em Letras (Português/ 
Grego Clássico) pela USP e Ima-
gem&Som (Fotografia e Direção) 
pela UFSCAR, professor responsá-
vel pelo Curso de Fotografia do pro-
jeto “Vem Pra USP/ Educa SP” (que 
atendeu mais de 3 mil alunos do 
Ensino médio das escolas públicas) 
e Coordenador do Centro Cultural 
USP São Carlos.

Como gestor de um centro cultu-
ral estou aprendendo muito com as 
experiências na produção cultural 
de outros atores e outras vivên-
cias. 

As experiências no grupo são muito 
diversas, e as pontuações de todos, 
especialmente do Giovanni, são 
riquíssimas.

Edison San, 39
São Carlos >> São Paulo - SP Sobre a experiência no grupo



Historiadora da arte pela Università 
di Genova, Itália. De 1975 a 1990 
morei no Rio de Janeiro; lecionava  
na PUC/RJ e organizava exposições 
e publicações sobre história urbana. 
O resultado desta temporada foi 
uma saudade permanente do Brasil, 
que eu procuro matar cada vez que 
se apresenta a oportunidade.

Material relacionado ao projeto

Quando eu morava no Brasil, quase 
todos os anos fazíamos uma via-
gem ao Nordeste em busca de assi-
milar a dita “arte popular”. Guardo 
dessas viagens fotografias, slides, 
e uma coleção de objetos: ex-vo-
tos; folhetos de cordel, objetos de 
uso; brinquedos de lata; bonecos 
de Mamulengo; obras de barro dos 
artista do Alto do Moura;  de Zezi-
nho de Tracunhaém, Candido de 
Cachoeira, Dona Isabel, Ciça do 
Barro Cozido e Ciça do Barro Cru 
e de outras mulheres artista cuja 
memória se perdeu. 

Pretendo catalogar, estudar e mos-
trar esta coleção.

Sobre a experiência no grupo: Entrei 
no Grupo porque eu queria contar 
esta história e ver se tudo isto ainda 
faz sentido para os jovens, que no 
Grupo são a maioria. As reações 
e as sugestões estão sendo muito 
animadoras, mas o que é mais ani-
mador ainda - num momento tão 
difícil - são a garra, a vivacidade e 
a coragem das pessoas. Vou ficar 
e madrugar com vocês, apesar dos 
fusos horários!

Giovanna Rosso 
78, Genova - Itália Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Formação: Artes Visuais - ainda 
não completa. Realizações impor-
tantes é toda a arte que já fiz, mas 
elas ainda não adquiriram status de 
importante, então resta só minha 
sobrevivência da qual tenho muito 
orgulho 

/www.instagram.com/anjostyle/ 

Material relacionado ao projeto

Eu tenho agora uma base muito 
mais forte do que é, afinal, lidar 
com os Outros, em ambientes de 
criação, produção e preservação. 
Os dilemas iniciais, o carinho que 
inspira, e as várias estratégias de 
defender com unhas e dentes uma 
produção cultural; e que mais do 
que tudo, ela vale essa defesa. 
Como alguém que está fazendo 
aulas de Licenciatura agora, para 
vir à ensinar (e documentar e agir 
em colaboração com,) Arte para 
outres, essa pauta tão pragmática 

e respeitosa aos nossos ideais, é de 
valia imensa para mim, de um jeito 
que não encontro, nem encontraria 
em outros ambientes acadêmicos. 

Cara, eu não tenho a menor ideia do 
que me fez entrar no Grupo, eu real 
acho que sou um caso à parte. Eu 
vi o grupo sendo anunciado, fiquei 
“soa foda, vou me inscrever, preciso 
de amigos, porque até agora só fiz 
coisas sozinha e não sei como que-
brar desse molde”, e daí de repente 
estou falando numa sala com Gente 
Grande.       

À parte, é primoroso ver pessoas 
vivendo de Arte, conduzindo estra-
tégias na Arte de como documen-
tar, avaliar e organizar um projeto, 
que conte com outros e agrega à 
outros, enquanto realmente acredita 
nisso com 100% de si. Nas minhas 
aulas, eu só aprendi a criar, julgar, 
e teorizar. Eu precisava ver projetos 
culturais vindo de outros prismas, 
principalmente de quem está inse-
rido no circuito e se insere mais 
uma vez, num sistema que só quer 
nos cuspir de volta todas as vezes, 
pra internalizar de uma maneira que 
não sabia que precisava, de que 
Criação e Inovação e Tradição têm 
esse valor pelo qual vale a pena bri-
gar por. 

Isabelle, 24
São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Formada em turismo e eventos, 
sempre trabalhei no contato direto 
com turistas e trabalhei com um 
setor do mundo dos eventos pouco 
afirmado como de fato profissio-
nal, que é a organização de festas 
noturnas, baladas em sp e dentre 
das minhas realizações, considero a 
mais importante o desenvolvimento 
do projeto SPManas que une esses 
dois mundo.

Como não apresentei o projeto ao 
grupo, gostaria de dizer que mesmo 
ainda estando muito no mundo das 
ideias, o grupo tem ajudado muito 
na construção dele! 

Posso começar falando que esse 
grupo não só me trouxe próximo de 
ótimas pessoas como também abriu 
a minha mente para coisas fora do 
padrão, posso dizer que abriu um 
novo mundo, tanto profissional 
quanto criativo pra mim. Fazer parte 
deste é uma experiência incrível! 
Sempre enriquecedora e de muito 
aprendizado.

A cada encontro é um inside 
diferente! 

E a dinâmica de os temas a serem 
tratados e as reuniões serem adap-
tadas às necessidades do grupo, 
sem esse engessamento é magní-
fico, sem contar ser fora desse aca-
demicismo tão presente em muitas 
áreas de estudos e profissional.
Esses são alguns dos motivos que 
me instigaram a fazer parte e per-
manecer no grupo.

Vocês são incríveis! O grupo é incrí-
vel! Um arraso! 

Karina Aquino
26, Carapicuíba - SP  Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Estudante de cinema, umas das 
integrantes do coletivo Cumbuca 
de Picuinha, que realiza produ-
ções audiovisuais e experimenta-
ções artísticas. Estou começando 
a realizar alguns curtas como pro-
dutora, que é minha área querida, 
que gosto. Minha maior realização 
foi ter me encontrado no cinema, 
depois de muito tempo e de muitos 
tropeços. 

A ideia do Projetando imagens, é 
que seja um projeto para todos, 
onde as pessoas aprendam a arte 
do fazer cinema e seja mostrado a 
elas como nosso cinema é riquís-
simo. O cinema é o principal nor-
teador desse projeto,  a partir dele 
tudo mais ira nascer, visto que essa 
arte dialoga com todas as outras. 
Nesse espaço quero que a cultura 
brasileira seja explorada, valorizada 
em todos seus âmbitos.O meu pro-
jeto é para que as pessoas apren-
dam, dialoguem e se expressem. 

A arte é vida. A vida é amiga da 
arte! Acredito que meu maior obje-
tivo com esse projeto é tirar o lugar 
do cinema como sendo acessível  
somente a elite, pois não deve ser 
assim, a arte pode e deve ser aces-
sível a cada ser humano! 

A experiência no Grupo de Produ-
ção Cultural tem sido muito rica,  
a cada encontro aprendo mais, as 
pessoas são amigas e me sinto 
muito à vontade com elas. Gosto 
demais do que aprendo, das ideias. 
O Grupo tem me ajudado muito a 
ter mais ideias para meu projeto e 
conseguir tirar ele do papel. 

Laíza Evangelista Cardoso
26, São Paulo - SP  Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Artista visual graduada pelo Cen-
tro Universitário Belas Artes de São 
Paulo, curadora e produtora cultural. 
Experiências profissionais no SESC 
Ipiranga e no Centro Cultural da Vila 
Formosa. Curadoria da segunda edi-
ção do projeto Becos do Ipiranga. 

www.behance.net/laahwatson 

Ainda não apresentei o meu pro-
jeto. Meu projeto consiste em uma 
intersecção entre arte, curadoria 
e urbanismo. É um projeto que 
surgiu a partir de uma pesquisa e 
experiência prática, em que tem 
como objetivo reativar um espaço 
público abandonado a partir da arte 
e da apropriação do espaço público 
pelas comunidades locais. 
`

Fazer parte do grupo num local 
de escuta me faz ter contato com 
novas perspectivas e conhecimen-
tos a partir de pessoas com experi-
ências nas mais diversas áreas. Isso 
acrescenta muito nos projetos apre-
sentados. 

Lara Alves Ribeiro 
26, São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou



Produtora e gestora cultural com 
forte atuação nas artes cênicas. 
Atualmente produz 07 projetos 
artísticos culturais em São Paulo. 
Possui graduação em artes e espe-
cialização em Gestão Cultural.

@cultura.conecta

A partir da constatação de esvazia-
mento das políticas públicas para 
o setor cultural, passei a me ques-
tionar de que maneira é possível 
manter a sustentabilidade financeira 
de um projeto artístico-cultural de 
médio e longo prazo sem depender 
de fomento público. 

Quero deixar claro que não sou 
contra, muito pelo contrário, a que 
o poder público incentive e co-par-
ticipe na viabilização da produção 
cultural. Mas diante da realidade 
atual do Brasil, me pergunto sobre 
quais as alternativas possíveis para 
que as pessoas e espaços envol-
vidos no setor não sobrevivam à 
custa de precarização.

Já sabendo o tamanho gigante do 
abacaxi que teria que descascar, fiz 
uma especialização em gestão cul-
tural no SESC SP, onde pesquisei 
para a conclusão de curso, as práti-
cas de pequenos espaços culturais 
auto-organizados da cidade de São 

Paulo para manter sua sustentabili-
dade financeira. Foi um passo bem 
pequeno, mas o início de um pro-
jeto que provavelmente se tornará 
uma pesquisa mais aprofundada em 
um mestrado e principalmente, um 
modo de vida, que tenho a humilde 
ambição de compartilhar com todos 
aqueles que tiverem interesse.  

Gostou, se interessou, ou simples-
mente acha um absurdo tudo isso ? 
Chega junto que eu vou adorar tro-
car uma ideia: lyarruda@gmail.com 

Acho fundamental que pessoas 
com interesses incomum encon-
trem um espaço para compartilhar 
seus saberes, curiosidades, dúvi-
das, anseios e angústias e poderem 
formar suas próprias comunidades. 

Já sem tempo para muitas coi-
sas, soube do grupo de produção. 
Mesmo sabendo que não teria 
tempo nem energia suficiente para 
acompanhar o grupo como gosta-
ria, não resisti e fiz a minha inscri-
ção porque por ter estado no grupo 
de curadoria, agora sim tinha cer-
teza de que estaria num ambiente 
acolhedor, que permitiria o conflito, 
as discordâncias que são tão neces-
sários para nosso aprimoramento 
sem que isso virasse um campo 
de guerra ou nos jogasse nessa 
polarização horrorosa em que nos 
encontramos. 

Estou achando muito massa, 
mesmo ainda estando no início. 
Parabéns pelo trabalho que tive-
ram para selecionar uma turma tão 
diversa, isso sem dúvida é o que 
torna nossos encontros tão bons.

Lydia Arruda
39, São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://www.instagram.com/cultura.conecta


Bióloga, educadora e percussio-
nista. Durante minha experiência, 
atuei como arte educadora em 
CCAs compartilhando com es alu-
nes vivências da capoeira, samba 
de roda. Pesquisadora sobre cul-
tura mandingue do oeste africano. 
Apaixonada pela Pedagogia Social e 
Griot, busco desenvolver este olhar 
dentro de qualquer atuação profis-
sional que executo.

Youtube   

foi um dos vídeos mais marcantes 
que vi este ano.

Meu projeto sofreu revira voltas, 
acabei me distanciando do coletivo 
o qual iria executar o projeto. Meus 
objetivos iniciais de ter entrado 
neste Grupo de Produção Cultural 
caíram por água abaixo, mas as sur-
presas foram tantas que ao decorrer 
dos nossos encontros, muitas refle-
xões a respeito de produção, cura-
doria, me trouxeram novas ideias, 
neste instante estou finalmente 
organizando meu próprio projeto 
pessoal. Este grupo me empoderou, 
e me deu coragem para desenvol-
ver minha ideias, ao invés de bus-
car desenvolver o projeto de outras 
pessoas me sinto mais confiante 
de arriscar sobre minhas ideias, 
não sei como vai ser, mas vou suar 
para delinear bem meu projeto e 
poder apresentar um piloto para o 
Grupo.  

O que me fez entrar no grupo foi a 
necessidade de produção cultural, 
escrita de projetos no coletivo artís-
tico ao qual eu fazia parte. o que 
me faz permanecer no grupo são as 
trocas sobre diversos pontos que 
tenho tido durante o encontro. 

Natalia Lima
25, São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou

https://www.youtube.com/watch?v=85ue3G-BKRc&ab_channel=Abass%C3%A1daDeusa%C3%92s%C3%B9n


Sou licenciado em artes pela UFPA 
(2010) e mestre em Artes pela 
UNESP (2017). Tenho experiência 
na área das artes integradas, pro-
dução cultural, audiovisual, música, 
dança e atualmente desenvolve e 
participa de projetos de arte e arti-
vismo voltados para o universo 
LGBTQIA+.

Youtube

Atraque é um projeto de coletivo, 
produtora e incubadora de artistas, 
artivistas e atuantes na economia 
criativa composto por pessoas LGB-
TQIA+ e mulheres. O principal obje-
tivo de Atraque é a criação de uma 
rede de relações entre este corpo 
de artistas/artivistas com o mercado 
através da produção de eventos, 
encontros e mercados de arte inde-
pendente. (perfil no instagram: @
atraaaque) 

Acredito que todo e qualquer ideia 
pode ser melhor desenvolvida com 
várias mentes pensantes, de dife-
rentes áreas. Quis entrar no grupo 
porque penso que um ambiente 
heterogêneo e diverso seria propício 
para me estimular e apontar cami-
nhos para estruturar melhor meu 
projeto e colocá-lo em prática, no 
contexto em que estamos vivendo. 
Apesar de ter me afastado do grupo 
por necessidades profissionais, 
aprendi muito com todos, o grupo 
tem um potencial incrível e Giovanni 
consegue conduzir de uma forma 
muito agradável o aprendizado e a 

troca coletiva em cada encontro, 
com uma lógica muito fora da caixa 
em se tratando de mercado de arte 
e cultura, com um pensamento 
mais humano e inovador.

Nigel Anderson
32, PA >> São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou

http://www.youtube.com/watch?v=Kr9RNa-Vwg4


Pablo Figueiroa tem 23 anos, é pro-
dutor cultural e ator de formação, 
além de ter trabalhado  como edu-
cador e orientador de público em 
diversas exposições. Atualmente 
é responsável pelo atendimento e 
comunicação comercial da Oficina 
de Atores Nilton Travesso, e funda-
dor da @galeriatuttifrutti, projeto de 
um galeria on-line e física de arte.

@galeriatuttifrutti 

Material relacionado ao projeto

A partir da iniciativa de dois artis-
tas paulistanos, a Tutti-Frutti é 
uma galeria virtual que chega 
para ampliar o acesso e promo-
ver a democratização da arte 
contemporânea. 

Arte contemporânea em seu sen-
tido amplo e não restrito às artes 
visuais. Aqui vai ser possível ver, 
conhecer, experimentar a arte em 
suas mais diversas manifestações e 
suportes.  

O objetivo principal é ter uma 
grande variedade e diversidade 
de artistas, diferentes contextos 
sociais, artistas em início, meio ou 
até mesmo fim, melhor dizendo, 
recomeço de carreira, obras visuais, 
audiovisuais, textuais, múltiplas. 

Criada de forma livre e democrá-
tica em prol da arte e do direito de 
expor, dá vontade de fazer com que 
todos possam ter arte na vida. 

Experiências novas sempre são 
bem-vindas quando se está dis-
posto a sentir na intensidade que 
elas acontecem, e com uma expec-
tativa real daquilo que ela, essa 
experiência, pode nos oferecer. 
Entrar no grupo de Produção Cultu-
ral On-line, em que eu nunca tinha 
feito nenhum um outro curso nesse 
formato, foi uma forma desafia-
dora de aprendizado e troca que me 
senti confortável em começar por já 
conhecer os idealizadores Giovanni, 
Helena e equipe Marieta, que tem 
como premissa deixar todos, inde-
pendente de onde, como, quando e 
quem o mais confortável possível. 

Entro no grupo de Produção Cultu-
ral, em uma tentativa de conhecer 
novos parceiros, dividir aprendiza-
dos e conhecer lugares e outros 
projetos que pudessem auxiliar em 
meu crescimento pessoal e profis-
sional de forma leve e não buro-
crática, em formato de trocas e 
dicas pessoas, de vivências reais 
de cada um que são extremamente 
importantes. 

Estar no grupo, é um respiro que 
acontece todas às quintas. De 
forma leve e natural. 

Pablo Figueiroa
23, São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou

http://www.instagram.com/galeriatuttifrutti/


Graduada em Arquitetura e Urba-
nismo pela, UNESP (2005). Na 
expografia fez trabalhos para o 
Inverno Cultural da UFSJ e  Ars et 
Vita, como a exposição “A alguns 
centímetros do chão”, de Bispo do 
Rosário. Na área de design gráfico 
desenvolve projetos editoriais e de 
identidade visual. Fundadora da 
OSSO videoarte e gestora da ADRO 
galeria, desde 2017.

@adrogaleria

Material relacionado ao projeto

Para o Grupo de desenvolvimento 
de Produção Cultural apresentei o 
projeto “”Centro de experimentação 
gráfica””, parte integrante da Adro 
galeria - uma galeria localizada no 
centro histórico de São João del-Rei 
que está expandindo sua atuação e 
tem a pretensão de se transformar 
num centro cultural. 

A partir da implantação física do 
Centro de Experimentação Gráfica, 
implementar ações de caráter artís-
tico-culturais com uma comunidade 
de São João del-Rei (bairro ainda 

a ser definido), em parceria com 
grupos e instituções (UFSJ, Fórum 
de Mulheres das Vertentes e etc) 
utilizando- se de técnicas de grava-
ção (serigrafia, letraset, risografia, 
xilogravura, gravura em metal, let-
terpress e outros) como meio para 
intervenções urbanas que reflitam 
as discussões relevantes para a 
comunidade envolvida. Esse centro 
gráfico seria um espaço também 
para desenvolvimento de outras 
ações e projetos da Adro.

A possibilidade do encontro e da 
troca me fez buscar o grupo, mas o 
que recebi nos encontros foi muito 
maior que essa expectativa inicial. 
A vontade verdadeira de estar com 
o outro, disponível e inteiro, me 
fez entender que as manifestações 
artísticas e culturais só podem exis-
tir por conta disso, mas que infe-
lizmente, com essa lógica social 
contemporânea vigente, nem todos 
podem usufruir dessa forma mais 
humana de ocupar o tempo/espaço. 
Estar no mundo de maneira cria-
tiva com os Marietes me deu forças 
para continuar projetando e pen-
sando outras possibilidades desse 
mundo acontecer agora no presente 
- nada simples - para que um futuro 
mais humano possa existir.

Phamela Dadamo
37, São João del-Rei - MG Sobre a experiência no grupoO que apresentou

http://www.instagram.com/adrogaleria


Sou artista plástica autodidata

@raffaellapezzilli

Material relacionado ao projeto

Meu projeto? Ainda não apresentei, 
pois ainda está em fase pré-embrio-
nal, rsss, mas é pautado por um 
tema que há tempo está me rode-
ando e pedindo para se concretizar : 
as pessoas socialmente invisíveis. 

Morei na Itália até os meus 17 anos 
e lembro do impacto que tive ao ver 
tantas pessoas em situação de rua, 
menores pedindo esmolas, e notar 

que eles eram ignorados, invisí-
veis, desumanizados até pelo poder 
público.  Percebo que eu também, 
como todos, acabamos nos acos-
tumando com esta “normalidade” 
injusta.

Quero fazer algo a respeito e gosta-
ria de colocar meu trabalho artístico 
à disposição. 

Entrei com o propósito de conhecer 
mais sobre produção cultural e per-
cebi o quanto pouco sabia; quase 
desisti por me sentir fora do con-
texto, mas o  acolhimento do Gio-
vanni e das pessoas do grupo fez a 
diferença, fiquei, me deparei com 
um leque riquíssimo de estímulos, 
de exemplos admiráveis de proje-
tos, de coletivos, senti com prazer a 
energia que ressoa neste espaço de 
escuta e de construção coletiva que 
visa ao bem comum. 

Adorei, vou voltar em 2021, para-
béns Marieta!

Raffaella Pezzilli
59, Itália >> São Paulo, SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou

http://www.instagram.com/raffaellapezzilli/


Sou formado em Letras, especiali-
zada em Gestão de Projetos e tra-
balho com produção e montagem 
de exposição de Artes Visuais, do 
Sesc 24 de maio. Entre uma coisa e 
outra,  fermento de um tudo: textos, 
comidas e bebidas.

Ainda não apresentei, mas como 
pretendo, vou deixar um resumo 
aqui :). 

 O trabalho parte de um questio-
namento sobre a posição ocupada 
pelos curadores dentro do circuito 
das Artes Visuais e as possibili-
dades de atravessamento a par-
tir da diversidade de feminismos. 
O objetivo é discutir a posição da 
curadora, assumindo as diretrizes 
feministas e fazendo funcionar uma 
cadeia de difusão e resgate de artis-
tas silenciadas historicamente. 

Do ponto de vista das fontes, estas 
se desdobraram sobre a pesquisa 
bibliográfica dos temas e foram, ao 
mesmo tempo, corroboradas por 
entrevistas de curadoras jovens e 
que atuam independentemente na 
cidade de São Paulo. Assim, a par-
tir de suas trajetórias em mostras 
de Artes Visuais, questiona-se qual 
papel traçam as curadoras feminis-
tas para a história das mulheres na 
arte paulista.” 

Me interessei pelo grupo quando 
comecei a estudar o tema por conta 
do projeto para a especialização. 
Percebi que as discussões no grupo 
eram ricas e poderiam ampliar as 
discussões que estava propondo. 
Fiquei. Menos do que gostaria, mas 
sigo tentando :)

Vanessa Rosado
34, São Paulo - SP Sobre a experiência no grupoO que apresentou
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Desde o princípio, o Marieta se 
dedica à difusão, discussão e pro-
dução de obras e projetos culturais. 
Uma parte importante de nossa 
missão é possibilitar o desenvolvi-
mento de artistas, pesquisadoras e 
trabalhadoras de todos os âmbitos 
da cultura através do nosso pro-
grama de residências culturais.
 
A residência cultural consiste em 
um período de ocupação de uma 
sala, ou espaço, do Marieta com o 
objetivo de desenvolver um projeto 
específico por um período deter-
minado de tempo. Respeitando 
a nossa vocação transdisciplinar, 
recebemos todos os tipos de pro-
postas: elaboração de roteiros, ate-
liê de pintura, grupos de pesquisa, 
laboratórios tecnológicos, e qual-
quer outro exemplo que sequer pas-
saria por nossas mentes.
 
Com as restrições inevitáveis que a 
pandemia trouxe, precisamos can-
celar todas as residências previstas 
para 2020 e repensar o nosso pro-
grama. Passamos meses discutindo 
sobre como poderia funcionar uma 
residência virtual, buscando outras 
metodologias e ferramentas.

Marina, Marcella e Victor, com suas 
propostas, trouxeram um novo olhar 
sobre as possibilidades que podía-
mos explorar: no lugar de mesas e 
cadeiras, o Marieta agora podia ofe-
recer as salas infinitas do Zoom; em 
vez de projetores, luzes e mesas de 
som, tínhamos à disposição as fer-
ramentas digitais para as transmis-
sões, o acervo imenso do Google 
Drive. 

Mais importante do que qualquer 
equipamento, conseguimos man-
ter intacta a essência do processo 
de residência: o estímulo à concen-
tração, ao contato íntimo e criativo 
com seu projeto, através de uma 
troca constante, crítica e sincera 
entre as pessoas residentes e nós 
que as recebemos. Um processo 
pautado pela horizontalidade e pelo 
diálogo, que nunca deixa de nos 
transformar.

Nas próximas páginas, apresenta-
mos os projetos que tivemos a sorte 
de acompanhar em 2020 e que nos 
marcaram profundamente.

Residência 
cultural
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Comuns: desvendando processos 
na América Latina

https://www.comuns.net.br/

Com o objetivo de fortalecer uma 
rede latino-americana de saberes 
alternativos no campo da arquite-
tura, o laboratório virtual Comuns 
investigou 4 eixos temáticos: mate-
riais e técnicas, poéticas, partici-
pação e estratégias. Quais critérios 
embasam a escolha de materiais 
e técnicas de um projeto? Como a 
leitura da paisagem pode fornecer 
insumos para o reconhecimento 
dos recursos disponíveis no terri-
tório? Quais símbolos escrevem 
e habitam nossas concepções de 
mundo? Quais elementos com-
põem nosso imaginário, a partir do 
qual nos relacionamos, projetamos 
e construímos? Como o espaço 
pode ser experiência? Como o pro-
jeto pode vir a ser processo? Como 
construímos outras linguagens, 
gramáticas, léxicos e epistemolo-
gias para nos relacionarmos com 
os outros em suas percepções de 

Comuns
Apresentação  
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espaço e de mundo? Quais as for-
mas de dar escala às práticas? 
Como projetos pontuais se multipli-
cam? Como criar estratégias aber-
tas à mudanças e à especificidade 
de cada caso?

Foram conversatorios entre três 
coletivos latino-americanos, convi-
dados para apresentar suas traje-
tórias e processos que envolvem o 
seu fazer arquitetônico, delineando 
métodos, estratégias e inquieta-
ções para possíveis futuros. Além 
disso, propusemos exercicios de 
imaginação, que tangibilizavam os 
temas em propostas criticas e criati-
vas (veja o resultado abaixo). Anco-
ramos assim um espaço onde as 
pessoas interessadas puderam se 



conhecer e trocar contatos, ideias e 
referências a respeito dos temas e 
de suas práticas e escolhas - pesso-
ais, profissionais, éticas, estéticas, 
técnicas e políticas.

Os encontros foram em portunhol, 
mostrando que sim, com empatia, 
é possível ter uma conversa fluída 
nesta mistura de línguas: se enten-
der, trocar, aprender junto. Vivencia-
mos assim a descoberta do outro e 
de nós mesmos, daquilo que temos 
em comum mesmo vivendo em 
localidades tão variadas do nosso 
continente. Mesmo diante do desa-
fio do isolamento e distanciamento 
- social mas também geográfico de 
cada um dos convidados e partici-
pantes, foi possível sentir a potência 
do encontro através do meio virtual. 
No final teve até festa, com banda, 
DJ e tudo mais :)



Agradecemos aos queridos do 
Marieta por serem grandes parcei-
ros para tornar esse sonho possí-
vel, ao André Moraes pelas artes, 
ao Júri (PermaSampa, Vitruvius 
e A Casa de Jajja), às mais de 60 
pessoas que participaram, e aos 
coletivos convidados que dedica-
ram seu tempo e presença para 
compartilhar suas experiências:  Al 
Borde (Equador), a77 (Argentina) e 
Mouraria 53 (Brasil) [temática mate-
riais e técnicas]; Arrabal (México), 
Micrópolis (Brasil) e Goma Oficina 
(Brasil) [temática poéticas]; Terceira 
Margem (Brasil), Ruta4 (Colombia) 
e Eleazar Cuadros (Peru) [temática 
participação], Arquitectura Expan-
dida (Colombia), Comunal (México) 
e SePlan Conde (Brasil) [temática 
estratégias].

Marcella Arruda, Marina frúgoli e 
Paula Monroy







Participantes por grupos 4.2.2
Ana Paula Damasio Martins Ferreira Vila Velha Brasil
Andressa Melo Rodrigues Brasília Brasil
Camila Gomes Sant’ Anna Goiás Brasil
Caroline Rodrigues fortes de almeida São Paulo Brasil
Cristina Gabriela Loya Cárdenas Sangolquí Equador
Daniela Tatsch Baptista Porto Alegre <> Taquara Brasil
Felipe Gonzalez Zapata Bogotá Colombia
Isabela Giorgiano Uberlândia Brasil
Julia Figueiredo são Carlos Brasil
Larissa Silva Barreto Marechal Floriano - ES Brasil
Manoele Scortegagna Berlin Alemanha
Manoele Scortegagna João Pessoa Brasil
Maria Amélia Santos Miranda São Paulo Brasil
María del Ángel Rejón Santana Mérida México
Michaela Iwanow de Araujo São Paulo Brasil
Rafael Fogel Rio de Janeiro Brasil
Sandy Vieira da Silva Recife Brasil
Sofia Olival São Paulo Brasil
Thays Teixeira Guimarães São Paulo Brasil

Bernardo Nascimento Soares Rio de Janeiro Brasil
Bruno de Albuquerque Ferreira Lima Recife/PE Brasil
Camila Alejandra Proaño Reyes Quito Ecuador
Cássia Dias Roriz Niquelândia - Goiás Brasil
Gabriela Rudge São Paulo Brasil
Helena Cavalheiro São Paulo Brasil
Isabella Echeverri Holguín Pereira Colombia
Julia Brasil Curitiba brasil
Juliana Santos Arruda Belém Brasil
Leticia Notini Belo Horizonte Brasil
Lívia de Salvi Lazaneo Limeira Brasil

Grupo Costura Latina

Coordenação
Marcella Arruda

Grupo Améfrica Lindígena

Coordenação
Paula Monroy



Lucía Segalerba Vanni Montevideo Uruguay
Luna Bibas Belém Brasil
Maria Luiza de Barros Rodrigues São Paulo Brasil
Óscar Soto Cortés Puerto Vallarta Mexico
Pâmela Rodrigues Castro Campinas Brasil
Petrus Fernandes de Oliveira Barboza João Pessoa - Paraíba Brasil
Talita Xavier Maboni Brasilia Brasil
tomas vannucchi são paulo brasil
Virgínia Stela Bueno Lambert Cambuí - MG Brasil

Agostina Macchi Bogota Colombia
Andrea Muner São Paulo Brasil
Carla Freitas Pacheco Pereira Brasília Brasíl
Danilo Lima de Souza Barreiras Brasil
Débora Didonê Sanches Salvador Brasil
Jennifer Stephanie F. Cabral de Oliveira Mogi das Cruzes Brasil
Júlia de Fáveri Florianopolis Brasil
Júlia Oliveira Ho Belo Horizonte Brasil
Laura Melissa Cuadros Lancheros Bogotá Colombia
Marina Liesegang São Paulo Brasil
Martin Funes Mendoza Argentina
mauro bock gonzález Curitiba Brasil
Pedro de Andrade Lima Britto Recife Brasil
Rubén Manuel Ramírez Aguirre Guadalajara México
Valéria Boa Sorte Amorim São Paulo Brasil
Valeria Cabrer Rodríguez Ciudad de México Mexico
Veruska Bichuette Custodio Uberaba Brasil
Viviane Zerlotini da Silva Belo Horizonte Brasil

Grupo de(s)colatines

Coordenação
Marina Frugoli
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Taller de Confección Amairis

Memorial aos migrantes

Mouraria 53

We Can Xalant: para una 
política de constelaciones 
temporarias

Casa en construcción

San Isidro, Puerto Caldas, Pereira, 
Colombia, 2019
Ruta 4 [Jorge Augusto Noreña, Juliana 
López Marulanda e Julián Vásquez]

Intervenção urbana-paisagística – 
monumento aos migrantes
Colônia de Sacramento, Uruguai, 2018
Colectivo Arrabal [Carlos Martínez, Carlos 
Becerra, Daniel Da Rosa, Engels Ruelas, 
Javier Castro, Julio Gutiérrez e Ricardo 
Bocanegra]

Palácio subjetivo para usar e alugar
Salvador BA Brasil
Mouraria 53 [Alan dos Anjos, Dário Sales, 
Fernando Gomes, Filipe Duarte, Iago Lobo, 
Pedro Alban e Rodrigo Sena]

Construcciones móviles para acciones 
efímeras en el espacio público
Mataró, Barcelona, Espanha, 2009
a77 [Gustavo Diéguez, Lucas Gilardi e Pau 
Faus]

Quito, Ecuador, 2014
Al Borde [Pascual Gangotena, David 
Barragán, Marialuisa Borja e Esteban 
Benavides]

www.vitruvius.com.br/revistas/read/
projetos/20.235/7830

www.vitruvius.com.br/revistas/read/
projetos/20.235/7839

www.vitruvius.com.br/revistas/read/
projetos/20.235/7840

www.vitruvius.com.br/revistas/read/
projetos/20.235/7852

www.vitruvius.com.br/revistas/read/
projetos/20.235/7843

Estes projetos foram publica-
dos na revista Projetos do portal 
Vitruvius como um subproduto 
da primeira edição de Comuns, 
laboratório virtual de arquite-
tura experimental e participa-
tiva, organizado por Marcella 
Arruda e Marina Frugoli, em 
colaboração com André Moraes 
e o centro cultural Marieta, de 
São Paulo, Brasil. O evento se 
realizará entre 16 de setem-
bro e 21 de outubro de 2020. 
Comuns convidou aos coleti-
vos: Al Borde (Equador), a77 
(Argentina), Mouraria 53 (Bra-
sil); Colectivo Arrabal (México), 
Micrópolis (Brasil), Goma Ofi-
cina (Brasil); Terceira Margem 
(Brasil), Ruta4 (Colômbia), Elea-
zar Cuadros (Peru); Arquitectura 
Expandida (Colômbia), Comu-
nal (México), e SePlan Conde 
(Brasil).

https://vitruvius.com.br/index.php/revistas/read/projetos/20.235/7830
https://vitruvius.com.br/index.php/revistas/read/projetos/20.235/7830
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/20.235/7839
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/20.235/7839
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/20.235/7840
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/20.235/7840
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/20.235/7852
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/20.235/7852
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/20.235/7843
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/20.235/7843


Entre Nós e o Meio – Ciclo de 
Debates sobre Mediação Cultural

 
O projeto Entre Nós e o Meio, anco-
rado no programa de residência 
cultural do Marieta, foi constituído 
de 02 encontros entre mediadores 
do Brasil e do exterior, para discutir, 
friccionar, questionar e expandir os 
saberes, as pesquisas e as práticas 
da Mediação Cultural no mundo 
contemporâneo, de forma online 
e gratuita por meio de chamada 
pública para as inscrições.
Os encontros foram divididos em 
dois eixos: a) Centros Culturais; 
b) Teatro e elaboração de mate-
riais didáticos, os quais buscaram 
abordar discussões direcionadas 
para questões que implicavam o 
universo da mediação em centros 
culturais, centros de ensino e práti-
cas autônomas, no intuito de tecer 
paralelos entre as instituições e 
sublinhar as projeções do tema na 
linguagem das artes cênicas com 
os convidados que atuam nessas 
frentes.

Workshop de 
mediação cultural 
Victor Silper
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Para o eixo “Centros Culturais” 
foram convidades Gabriela Costa 
(Coletivo Magenta/SP) e Ubi-
ratã Trindade (CCVM/MA), e para 
“Teatro e elaboração de materiais 
didáticos”, Ney Wendell (UQAM/
CANADÁ) e Arlene Von Sohsten 
(Mediato/DF). Em um processo de 
descentralização de discursos, os 
encontros que aconteceram nos 
dias 16 e 30 de novembro de 2020 
puderam ampliar os espectros do 
que NÓS estávamos construindo, 
trazendo para o MEIO as discus-
sões que por vezes se encontram 
nas arestas, na margem. O prisma 
do debate levantou questões acerca 
de olhares plurais sobre mediação 
cultural e sua importância nos pro-
cessos contemporâneos de deco-
lonialidade, de democratização cul-
tural e de constituição cidadã. Na 
ocasião, as fricções foram tantas 
que surgiu a ideia de um projeto 
piloto de Formação de Mediadores 
Teatrais, a ser desenvolvido junto 
ao Marieta, com os participantes do 
Entre Nós e o Meio. Frutos esses 
que serão colhidos na próxima esta-
ção. Aguardemos.

Victor Silper
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A Jornada do Roteirista surgiu 
como um desejo difuso: “eu quero 
entender melhor roteiros”. Apesar 
de ter tido professores excelentes, 
sentia falta de algo, uma linha inin-
terrupta, que desse sentido ao todo. 
Passei meses estudando e sistema-
tizando a matéria de livros teóricos, 
depois, calculei quanto tempo eu 
demoraria pra recitar cada assunto 
e pensei: “Pronto! Trabalho conclu-
ído!”. E o curso parecia completo; 
toda a matéria estava lá. Mas ainda 
sentia a falta de uma linha lógica, 
um sentido… até que finalmente 
entendi que o que faltava.

Depois que a ideia surgiu, ela pare-
cia inevitável - óbvia, até: a aula 
sobre como escrever um roteiro 
precisa ser tratada como um roteiro. 
Uma narrativa sobre narrativas. E 
com meses de pesquisa à minha 
disposição, o processo final foi 
muito fluido. Um curso que coloca 
os alunos na posição de protagonis-
tas, cada uma das 12 aulas constru-
ída para representar um dos passos 
da Jornada do Herói de Campbell, 

Jornada do 
Roteirista 
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do Mundo Comum ao Retorno com 
o Elixir, com relações interativas 
para fixar a matéria na mente como 
uma conquista, uma catarse. As pri-
meiras turmas foram o maior desa-
fio da minha vida: apesar da teoria 
fazer sentido, eu ainda não confiava 
no meu roteiro. Mas com a ajuda 
dos alunos, incluíndo uma parceria 
incrível com o Nóis na Fita, que nos 
encaminharam alunos excelentes 
em todas as edições, aos poucos 
tudo começou a fazer sentido.

Depois de formar as primeiras tur-
mas em 2019, comecei 2020 espe-
rançoso; fizemos mais um experi-
mento em janeiro, mas por conta da 
pandemia, a turma de março nunca 
chegou.

A ideia de fazer a aula online surgiu 
sem pretensões. De início, era só 
uma forma de evitar a paralisia total, 
talvez ajudar a pagar o condomínio 
do Marieta. Mas quando começou, 



algumas coisas boas saltaram aos 
nossos olhos: na versão online, eu 
poderia ter mais que o dobro de 
alunos por turma, e também rece-
ber gente de lugares distantes que, 
de outra forma, nunca conhece-
ria. Poder continuar com o curso, 
poder estabelecer trocas com tanta 
gente diferente e apaixonada, tan-
tos talentos, quando eu mal poderia 
sair pra comprar um pão, foi essen-
cial para garantir minha sanidade ao 
longo desse ano de isolamento, e 
sinto que pudemos fazer a diferença 
na vida de muitas pessoas nesses 
tempos de dificuldade.

Mesmo sem poder usar o espaço 
físico, em 2020 o Marieta me per-
mitiu continuar ativo, continuar 
criando, continuar vivo. Foi um ano 
difícil, mas também foi o ano em 
que formei meu centésimo aluno, 
foi um ano com muitas derrotas, 
mas foi um ano que me mostrou 
que, apesar de qualquer coisa, amo 
ser professor.

Caio Guerra



A quarta edição de cursos sobre 
arquitetura, sempre organizados por 
Abilio Guerra e Giovanni Pirelli, pro-
pôs abordar o ciclo completo de um 
projeto arquitetônico: encomenda, 
sítio de implantação, programa, 
conceito, preexistências, opções 
técnicas, materiais selecionados, 
disposição espacial, síntese formal, 
construção, problemas enfrentados, 
apropriação da obra pronta.

Foram convidados quatro escritó-
rios para apresentar cada qual três 
projetos e trocar ideias com os par-
ticipantes ao final da aula. O curso 
se realizaria de 07 a 28 de março 
de 2020, em quatro sessões aos 
sábados de manhã, com as presen-
ças de Lua Nitsche & Pedro Nits-
che (Nitsche Arquitetos), Cristina 
Xavier (Cristina Xavier Arquitetura), 
Marina Acayaba & Pablo Rosenberg 
(AR Arquitetos) e Fernanda Sakano 
& Pedro Tuma (Terra e Tuma 
Arquitetos).

O curso começou no dia 07 de 
março, com as presenças dos 
irmãos Lua e Pedro Nitsche na sede 
do Marieta, no centro de São Paulo, 
que apresentaram três projetos: 
Edifício comercial João Moura (São 
Paulo SP, 2012); Casa em Piracaia 
(São Paulo SP, 2012); e Casa na 
Praia Vermelha (Ubatuba SP, 2015).

Curso de 
Arquitetura  
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No dia 18 de abril foi a vez de Gus-
tavo Utrabo, em substituição a 
Cristina Xavier, que não participou 
devido a problemas pessoais. Os 
projetos apresentados foram os 
seguintes: Moradas Infantis (Canu-
anã TO, 2016); Indústria Comunitá-
ria na Amazônia (Comunidade do 
Rio Iratapuru AP, 2019); e Casa + 
Casa (Amparo SP, 2016-2017).

Por fim, no dia 25 abril, Marina 
Acayaba e Pablo Rosenberg comen-
taram os variados aspectos que 
envolvem três projetos da dupla: 
Sede da Fazenda Mato Dentro 
(Catuçaba SP, 2019); Casa dos 
Pátios (São Paulo SP, 2012); e Casa 
Schendel (São Paulo SP, 2017).

O curso híbrido, que contou com 
uma aula presencial e três online, 
foi nosso primeiro experimento de 
curso no modo virtual, onde pude-
mos aprender novas formas de 
comunicação e aperfeiçoar o uso 
de sistemas online. O sucesso da 
iniciativa só foi possível graças à 
colaboração de palestrantes e alu-
nos, que não só compreenderam os 
riscos dos encontros presenciais, 
como aderiram com entusiasmo à 
nova situação.

Abilio Guerra

Contudo, no dia 11 de março de 
2020, Tedros Adhanom, diretor 
geral da Organização Mundial de 
Saúde, declarou que a entidade 
estava mudando o estado de conta-
minação para pandemia de Covid-
19. Em momento de muitas dúvi-
das sobre os procedimentos que a 
medida implicava, o curso foi inter-
rompido. Após a avaliação das pos-
sibilidades disponíveis, o Marieta 
propôs aos alunos e palestrantes 
transmitir online as aulas restantes. 
Já havia um acúmulo de experiência 
ao atender solicitações de alunos de 
outras cidades e estados, que que-
riam participar de eventos à distân-
cia. Com a aceitação dos envolvi-
dos, o curso teria sequência no mês 
de abril.

Diferente do previsto no início do 
curso, todos os sócios de Terra 
e Tuma – Danilo Terra, Fernanda 
Sakano, Pedro Tuma e Juliana Terra 
– se apresentaram de suas casas 
no dia 4 abril, via plataforma Zoom, 
a primeira experiência do Marieta 
na nova mídia, que nas semanas 
seguintes se vulgarizaria como 
“live”. Eles apresentaram os seguin-
tes projetos: Casa Maracanã (São 
Paulo SP, 2009); Casa Vila Matilde 
(São Paulo SP, 2015); e Casa Mipibu 
(São Paulo SP, 2015).



Em janeiro, tive o prazer de minis-
trar meu curso de Interfaces Con-
versacionais no Projeto Marieta. A 
premissa, embora básica, apontava 
para um lado bastante instigante 
do mundo em que vivemos: como 
podemos nos utilizar das tecnolo-
gias de automação de comunicação 
– que normalmente estão associa-
das com o malfazer e com a corro-
são de nossas instituições demo-
cráticas – para trabalhar o bem 
comum?

Na oficina, que durou dois dias e 
contou com a presença de profis-
sionais de mercado, curiosos e pro-
fissionais curiosos, foram apresen-
tados conceitos sobre boas práticas 
de design de interfaces conver-
sacionais inteligentes, bem como 
processos de desenvolvimento de 
produto com foco no usuário final 
– um exercício que envolve empa-
tia, pesquisa e co-criação. A turma 
levantou, como tema a ser traba-
lhado pelo grupo, a virulência com 
a qual as fakenews espalhadas por 
aplicativos de comunicação (como 

Bots: inteligência 
artificial e conversas 
humanas 

5.3



o WhatsApp) precisava ser endere-
çada e, pensando nisso, pudemos 
desenvolver um chatbot que atu-
asse nestes canais de comunica-
ção para realizar fact-checking em 
tempo real a partir da leitura de tex-
tos ou da análise de link com APIs 
públicas de inteligência artificial de 
agências de checagem.

Mais importante que o resultado 
(que ficou bem legal, diga-se de 
passagem!), o que mais valeu nes-
ses dias foram os processos e a 
capacidade de entender o público 
para o qual a solução fora dese-
nhada, entrando em seus meandros 
de psiqué e buscando compreender 
qual espaço essa tecnologia pode 
ocupar para o bem comum. Foram 
16 horas de trocas de conhecimen-
tos e suor coletivo com um objetivo 
genuinamente altruísta e inovador, 
e isso poucas coisas no mundo 
pagam!

Felipe Bonel
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Alvair Silveira Torres Junior
57, São Bernardo do Campo - SP 

Tecnólogo de Produção, mestrado 
em Administração, Professor, autor 
de artigos e livros sobre Organi-
zação do Trabalho e impactos de 
novas tecnologias no trabalho
 
Recebi muitas cartas virtuais da 
Marieta, li todas, não respondi 
nenhuma, também não participei 
de nada. Tive vontade, mas ela pas-
sava....afinal o que fazer no meio 
de tanta gente bamba. Aprender!! 
Não deu, o tempo me comeu e eu 
me lasquei! Marieta me salva, help, 
quero você, quero saber, quero 
aprender, quero viver. 

Uma referência bonita: 
https://www.youtube.com/
watch?v=W5KjdKs6WOg

Andre Fratti Costa
44, São Paulo  - SP

Cineasta, curador, Mestre pela FAU-
-USP,  professor universitário de 
Cinema e de Artes na FAAP.

Toda grande cidade tem suas fen-
das. Algumas são mais difíceis de 
se achar: irrompem somente por 
entre o tráfico, o caos de encontros 
de que toda grande aglomeração 
urbana se faz. Eu me lembro de, 
quando menino, ter sido treinado 
para encontrá-las: um mezanino na 
empresa de meu pai cheio de coi-
sinhas por anos intocadas, baús de 
curiosidades que uma porta aqui e 
ali revelava na casa da avó, do vizi-
nho, uma passagem secreta que 
conectava os terrenos baldios de 
uma rua sem saída onde cresci.
Pois foi a sensação de descortinar 
essas coisas que senti enquanto 
atravessava aquele corredor do tér-
reo do edifício Marieta, indo me 
deparar com um apartamento de 
piso de tacos de madeira, onde 
havia os tapetes, os sofás, uma 
cozinha. O som da avenida ia 
ficando lá pra trás, o corredor pare-
cendo uma provação. Era ali um 
lugar improvável para se realizar 

sessões de Cinema, e isso foi o que 
mais me atraiu de pronto.
Foi em 2013, uma retrospectiva do 
MOVE CINE ARTE 2012, o nosso 
primeiro evento ali. As pessoas dei-
tadas no chão, nas almofadas, sen-
tadas no sofá, com a taças de vinho 
na mão, envolvidas por um proje-
ção que se agigantava na parede da 
sala. Ali me ocorreu de novo uma 
ideia que havia me mobilizado na 
primeira edição do festival:  qual-
quer curadoria só vale a pena ser 
vivida se ela for capaz de se revelar 
como uma curadoria de encontros.
Obrigado, Marieta. 
Seu, Andre

Andrea Pisani Megna Sipoli
40, Pederneiras - SP 

Bacharel em Letras/Tradução e 
Interpretação Português-Inglês pela 
Unibero, atuo como tradutora e 
também como professora de idio-
mas (inglês, português para estran-
geiros e alemão). Já fiz andanças 
pelo mundo: morei no Canadá, na 
Alemanha e na Itália e gosto de 
compartilhar meus conhecimentos 
com as pessoas. Aspirante a rotei-
rista. 

Querides Marietes, 2020 foi difícil e 
desafiador, porém me trouxe muito 
aprendizado, descobertas e catali-
sou processos transformadores na 
minha vida. E acreditem: apesar 
do distanciamento, 2020 também 
me trouxe novos vínculos. O futuro 
ainda está muito incerto e a ansie-
dade a mil, porém ter sido capaz 
de criar esses vínculos e vivenciar 
transformações foi o que me trouxe 
alento neste ano. E o Marieta faz 
parte das coisas bonitas que des-
cobri em 2020. O meu desejo é que 
vocês possam colher de volta toda a 

esperança e a beleza que semearam 
na minha vida e continuem seme-
ando boniteza na vida de tantas 
outras pessoas por muitos e muitos 
anos. Obrigada por existirem. Feliz 
2021! 

Uma música que eu adoro: https://
www.youtube.com/watch?v=_
Q6Str9aDmw 

DR: Não sei muito bem como 
começar ou colocar em palavras a 
gratidão e admiração que eu sinto 
pelo Marieta. Gratidão por ter per-
mitido que eu chegasse mais perto 
dos meus sonhos e até mesmo que 
sonhasse ainda mais longe e desse 
asas à imaginação com o curso de 
roteiro virtual do Caio, um alento 
nessa pandemia. Gratidão por ter 
possibilitado que eu conhecesse 
pessoas que compartilham de valo-
res e vontades alinhados aos meus 
e me desse esperança para seguir 
com os projetos em um momento 
tão difícil. Admiração pelo empenho 
e visão do Marieta para aproximar a 
cultura das pessoas reais e torná-la 
mais presente nas nossas vidas, de 

https://www.youtube.com/watch?v=W5KjdKs6WOg
https://www.youtube.com/watch?v=W5KjdKs6WOg
https://www.youtube.com/watch?v=_Q6Str9aDmw
https://www.youtube.com/watch?v=_Q6Str9aDmw
https://www.youtube.com/watch?v=_Q6Str9aDmw


forma mais democrática e inclusiva. 
O carinho e o amor do Marieta por 
esses propósitos e valores é algo 
que se nota claramente nos olhos 
daqueles que estão envolvidos em 
fazer tudo acontecer.

Meu desejo é que em 2021 possa-
mos nos encontrar pessoalmente 
e nos abraçar, para que eu possa 
retribuir todo o carinho a vocês.
Prosperidade e vida longa ao 
Marieta!
<3

Anita Fabri
22, São Paulo - SP

Atualmente sou editora e video-
maker (pós-produção audiovisual no 
geral) em uma produtora e sou free-
lancer também. Participei como Júri 
do Festival Internacional do Docu-
mentário Musical o In-Edit Brasil 
nesse ano de 2020. Já fiz parte do 
Coletivo Audiovisual ECOA aonde 
produzíamos conteúdo sobre cau-
sas sociais e diversidade. Dirigi dois 
curtas.  

Oie Marieterssss! Esse ano foi bem 
complicado, né? Olhamos muito 
mais pra dentro da gente, muita 
coisa mudou. Aos que perderam 
familiares e amigos, deposito aqui 
os meus sentimentos. Aos que 
puderam se conhecer mais, passar 
mais tempo com a família, compar-
tilho aqui do mesmo sentimento. 
Quero muita luz pros nossos cami-
nhos, menos ego e menos certezas, 
mais dúvidas e perguntas sem res-
postas, muita saúde e muitas plan-
tinhas pra quem se tornou “mãe de 
planta” nessa quarentena!!! (eu fiz 
uma horta). Muita consciência pra 
gente. Que a gente aprenda a votar. 
Que o próximo ano venha com 
vacina pra gente se aventurar nesse 
mundo! Bjo a todos! 

Uma referência bonita: https://
www.instagram.com/tv/CGG-
f-ptnOjt/?igshid=og54kr6o3jts  esse 
vídeo do bubarim, tudo pra mim

Bianca Leite Ferreira
35, São Paulo - SP

É artista visual, educadora e pes-
quisadora lésbica, licenciada pela 
Unesp. Atua em Exposições e Gale-
rias de Arte. Pesquisa obras de 
artistas mulheres e artistas negros 
dentro da produção contemporânea 
e História daArte.

Desejo aos meus querides amigues 
do Marieta que possamos continuar 
celebrando a vida através da arte!!! 

Uma referência bonita:  Livro: Kin-
dred da autora Octavia Butlher

Che e Guto
27, São Paulo - SP

Curadores da Mostra Zootropio

O Marieta é uma casa cultu-
ral mais do que um centro. É um 
abrigo onde todos são bem vin-
dos, onde vozes são ouvidas, pen-
samentos reconstruídos e a arte 
compartilhada.

É uma casa de muito carinho em 
que o afeto encontra a cultura 
num espaço feito por pessoas para 
pessoas.

É imensa a felicidade de poder 
participar dessa casa, tanto como 
público quanto como parceiro. 
Maior ainda é a honra de fazer isso 
junto de pessoas que amo, amigos 
queridos que tenho muitas sau-
dades. Que aguardo ansioso para 
rever toda terça, de repente uma 
quarta também. Sábado se rolar 
uma palestra legal. Quem sabe não 
acabo ficando a semana inteira alu-
gando uma sala pra trabalhar.
Essa casa é para aqueles, como 
nós, que persistem em usar flores 
pra enfrentar canhões. Que acredi-
tam numa mudança positiva e dura-
doura através de um trabalho minu-
cioso tão individual quanto coletivo.

<3

https://www.instagram.com/tv/CGGf-ptnOjt/?igshid=og54kr6o3jts
https://www.instagram.com/tv/CGGf-ptnOjt/?igshid=og54kr6o3jts
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Falamos muito da arte como resis-
tência, mas cada vez mais a vejo 
como persistência. Não somos rígi-
dos resistindo inertes no tempo; 
somos a persistência que ainda 
busca avançar.

E assim como a água que triunfa 
em moldar contornos suaves na 
pedra; não vemos de imediato, mas 
vamos conseguir. Os tempos vão 
mudar.

E sei que pra garantir isso vocês 
estão lá, fazendo o Marieta. Gote-
jando cultura no nosso dia a dia.

Uma referência bonita: https://www.
instagram.com/p/CHkgm1AnM-
TF/?igshid=1kf22ns50j2jh

Fernanda Areias de Oliveira
36, MA, Brasil - Lyon (França) 

Diretora de teatro (NPT Rascunho-
-BR  e Corps Indociles-FR) e pro-
fessora no departamento de artes 
Cênicas da Universidade Federal do 
Maranhão. Coordeno a plataforma 
MAPA, projeto com foco no prota-
gonismo artístico das mulheres da 
Amazônia brasileira. 

Marietes que encontro caloroso 
tivemos esse ano, mesmo media-
dos pelas telas frias de nossos com-
putadores. Foi realmente especial 
de encontrar tantas pessoas inte-
ressadas em produzir cultura se 
encontrando para guardar o desejo 
de futuro sem restrições sanitárias. 
Pensar junto foi muito bom, obri-
gada pela ideia de persistir, mesmo 
na diversidade.  

Uma referência bonita: Minha vó 
que todo dia me manda manda 
bom dia com uma imagem “nada 
exegerada pelo whatsapp”

Flávia  Cristina Sales, 26
Mogi das Cruzes - SP 

Estudante de Arquitetura e Urba-
nismo da FAU USP. Ex-membro 
da FAU Social, entidade que visa 
levar a arquitetura e urbanismo para 
comunidades que não tem acesso. 
Esse ano faz parte de um grupo de 
mulheres que dá assistência em 
vários âmbitos na Ocupação Conse-
lheiro Nébias. Atualmente gasta seu 
tempo fazendo sua tese e hobbies. 

Odeio escrever publicamente, mas 
como dizer não ao Marieta? Está-
vamos muito animados para toda a 
programação desse ano. Confesso 
que ainda estou esperando o meu 
primeiro CineClube entre amigos 
no Marieta. Estamos nos últimos 
momentos de 2020 e pensei como 
o anuário foi uma ideia carinhosa, 
quase como um abraço aconche-
gante para aproximar mesmo de 
longe quem não pudemos conhe-
cer. Não conheci novos lugares 
esse ano, mas conheci novas pes-
soas, virtualmente algumas e outras 

não. Fiquei pensando, que loucura 
isso, vejo mais gente em telas do 
que na minha frente. Espero que 
não esqueçamos de como é abra-
çar! Nos vemos logo 

Uma referência bonita: https://
www.youtube.com/watch?v=r-
jVCVdx8kKk&feature=youtu.
be&has_verified=1

Geovanna Santana
20, São Paulo - SP 

Estudante de Comunicação Social 
com habilitação em publicidade 
e Propaganda, pela Universidade 
Belas Artes de São Paulo. Apaixo-
nada por cinema, já atuei como 
fotógrafa, diretora de arte e pro-
dutora em produções audiovisu-
ais independente. Atualmente, 
atuo como redatora na rádio Rede 
Blast. 

Antes de qualquer coisa, quero 
agradecer a grande oportunidade de 
participar, mesmo não tendo muita 
experiência na área o Marieta trans-
formou a minha visão em relação a 
escrita de roteiro. Quero deixar aqui 
meus sinceros sentimentos de grati-
dão e inspiração, são projetos como 
este que me fazem acreditar no 
futuro do audiovisual nacional!!! 😘	

Uma referência bonita: Se meu 
apartamento falasse (1960)

https://www.instagram.com/p/CHkgm1AnMTF/?igshid=1kf22ns50j2jh
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Inaie Cardozo
46, São Paulo - SP 

Técnica em edificações e design de 
interiores, especialista em acessibili-
dade, estudante de Arq/Urb, mãe do 
Pedro humano, do Steve e Sr Gato 
felinos, esposa do Doni, empreen-
dedora da construção civil..... feliz 
por escolha.

Marietes em distanciamento social, 
me perdoem, não sou a melhor pes-
soa para Natal e Ano Novo,  con-
fesso, não faço questão dessa data,  
por favor não entendam isso como 
um balde água fria nesse pequeno 
texto, pelo contrário eu sou aquela 
que acredita que todo dia pode ser 
um novo começo, quando acordo 
mesmo tendo que repetir muitas 
coisas, a tal rotina, eu entendo que 
mais um dia me foi dado para fazer 
ou pensar diferente. Como Mariete 
clássica adoro refletir e ouvir pes-
soas interessante. Meu desejo é que 
todos os dias que seguirão sejam 
um verdadeiro ano novo interno 

dentro de cada um de nós, e que 
Marieta continue reinando cultura 
por aqui!  

Uma referência bonita: podcast

Julia Andrade Rantigueri
22, São Paulo - SP

Graduação em Letras Português 
pela USP e Estagiária Mariete <3 

O encontro é aquilo que mais me 
remete ao Marieta. De todas as 
minhas idas até lá, foram poucas 
as vezes em que não conheci uma 
pessoa nova, com uma história 
nova e carregada de experiências 
que sempre me ensinaram alguma 
coisa nova.  Pelas lembranças, me 
vêm as pausas para os cafés feitos 
na canequinha de espremer o pó, 
no copinho, laranja ou verde, (isso 
depende do dia) e um pedaço de 
bolo. Junto a isso, conversas que 
se estendem durante a tarde, por 
vezes sobre os planejamentos, mas 
muitas vezes, também, sobre desa-
bafos, angústias e, acima de tudo, 
acolhimento. 

É muito bom ter este espaço de 
cultura durante todo um momento 
um tanto quanto bizarro, mas a 
falta que faz caminhar pelo centro 
na expectativa do que te espera 
quando você chegar no Marieta, é 
insubstituível. Caminhamos, então, 
juntos, para que logo estejamos 
grudadinhos de novo.

Uma referência bonita: Um rio 
preso nas mãos, de Ana Paula 
Tavares

Lucas Minari
24, Araraquara - SP
 

Graduando em Letras na USP, 
desenvolvo pesquisa sobre o 
cinema de Ken Loach; em 2018 
passei a integrar o Projeto Marieta, 
onde atuo até hoje e no mesmo ano 
participei do curta “Da cor do céu 
sem nuvens” de Helena Guerra, e 
de “Arcaica” por Julia Rantigueri. 
Em 2020 iniciei o núcleo de Tea-
tro do Oprimido e Brecht da Escola 
Livre de Santo André.

Descer do elevador do prédio, 
esquecer a chave A garrafinha 
d’água! Ah não, lá tem água. Sair 
antes de escurecer e pegar o ôni-
bus não, dessa vez eu vou a pé, tá 
um ventinho. O céu. Acho que não 
chove. Nossa já tô na Roosevelt? 
vou pela Maria Paula mesmo, dá 
pra passar pela Mário Ai! eu devia 
ter perguntado se precisava de cer-
veja, dava pra ter pego Caloooor. Fiz 
esse caminho tantas vezes, tantas 
vezes passei por aqui. Ver os carros 
passando de baixo dos pés, cruzar 
um olhar que nunca mais vou ver 

https://podcasts.apple.com/br/podcast/01-conexão-entre-o-ser-humano-e-o-seu-próprio-ambiente/id1516920266?i=1000477716811&l=en


de novo, essas tentativas de hori-
zonte entre esses prédios, qual é o 
Edifício Joelma aquele lá que pegou 
fogo? Olha o sol ali indo embora – 
Oi é o Lucas. O exercício de fazer o 
caminho de casa <3 

Uma referência bonita: “Ain’t Got 
No” da Nina Simone (a versão que 
tem no youtube)

Magaly Corgosinho
37, São José dos Campos - SP

  
Formada em Comunicação Social - 
Jornalismo, pós-graduada em Ges-
tão de Projetos Culturais pela USP, 
e em Semiótica Psicanalítica pela 
PUC-SP. Realiza estudos focados 
em cinema. 

O Marieta é o centro cultural que 
me centraliza no mundo. Um lugar 
onde fortaleço minhas ideias. Um 
espaço de troca, conhecimento, 
afeto, diálogo, potência e amor. 

Uma referência bonita: Link de uma 
das livrarias mais charmosas dessa 
SP de Deus: https://www.livraria-
simples.com.br/

Miguel Euclides
23, São Paulo - SP
  

Sonoplasta e compositor. Atual-
mente graduando em Letras. | Por-
tfolio: www.mecaligari.com 

Até pouco tempo eu queria fin-
gir que 2020 não aconteceu, mas 
enquanto escrevia essa mensa-
gem percebi que isso seria ignorar 
a MARAVILHA que foi conhecer o 
Marieta e consequentemente todas 
as pessoas incríveis envolvidas 
direta ou indiretamente. Pra todo 
mundo que estiver lendo, além de 
boas festas eu desejo alívio. Que no 
fim deste ano dolorido tenhamos o 
direito de nos embriagar: de vinho, 
poesia, memes, música, afeto, cui-
dado, do que quisermos, “enivre-
z-vous à votre guise” <3 E que no 
dia seguinte da pausa (ou durante 
ela, por que não?) nossa voz perma-
neça firme, ativa!  Nos vemos por aí 
:) 

Uma referência bonita: https://
www.youtube.com/watch?v=PO-
fSyR3wKCs  | Um corvo repetindo 
“Nevermore”, causando a crise 
existencial de um doguinho que 
provavelmente sente falta de sua 
amada Eleonora. 

O curso de roteiro do Marieta foi 
uma das melhores, se não a melhor, 
coisa que me aconteceu em 2020, 
um ano para lá de difícil. Eu só 
tenho a agradecer, não só ao Caio 
Guerra como todo mundo envol-
vido/a na produção <3 Foi um 
ano extremamente complicado, e 
as coisas já não andavam muito 
bem, ao menos pra mim (beirando 
o limite). O que eu quero dizer é 
que foi muito além de técnica de 
escrita, foi um retorno a “normali-
dade”, conhecer gente nova com 
diferentes perfis mas com tanto em 
comum. Sentir-se pertencente já 
é algo difícil normalmente, o que 
aconteceu nesse um mês pra mim 
foi milagroso. Muito obrigado por 
tudo... Eu sou muito tímido e não 
ia enviar este formulário, mas de 
última hora decidi que precisava 

fazer esse agradecimento. Graças a 
vocês (e ao “É Nóis na Fita” que me 
indicaram) eu acredito um pouco 
mais em mim, em nós, em qual-
quer probabilidade de que as coisas 
deem certo. Sempre dá... Deu super 
certo em outubro de 2020, e vou 
levar pra vida <3 

https://www.livrariasimples.com.br/
https://www.livrariasimples.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=POfSyR3wKCs&ab_channel=inxcapable
https://www.youtube.com/watch?v=POfSyR3wKCs&ab_channel=inxcapable
https://www.youtube.com/watch?v=POfSyR3wKCs&ab_channel=inxcapable


Natalia Oliveira de Lima
25, São Paulo, SP

Bióloga, educadora e percussio-
nista. Durante minha experiência, 
atuei como arte educadora em 
CCAs compartilhando com es alu-
nes vivências da capoeira, samba 
de roda. Pesquisadora sobre cul-
tura mandingue do oeste africano. 
Apaixonada pela Pedagogia Social e 
Griot, busco desenvolver este olhar 
dentro de qualquer atuação profis-
sional que executo.

O Marieta foi uma luz de ideias no 
fim do túnel. Este ano me ensinou 
que o caminho da autoprodução, 
autogestão no sentido de trajetória 
ocupacional é um olhar importante 
a ser desenvolvido, foi no Marieta 
que conheci pessoas incríveis, tro-
camos conhecimentos, saberes, 
vivências, não saberia como retri-
buir tamanha experiência que e o 

Marieta tem me proporcionado. No 
meio do caos, encontrei verdadeiros 
amigues e colaboradores de propó-
sito para com a arte, cultura e vida 
por assim dizer. Obrigada Marieta 
pela oportunidade. Espero ter acres-
centado um pouco de amor no 
coração de vocês. 

Uma referência bonita: https://
www.youtube.com/watch?v=85ue-
3G-BKRc  foi um dos vídeos mais 
marcantes que vi este ano. 

Nathan Rabinovitch
33, São Paulo - SP
  

Física/Professor/Muita coisa, não 
coube…

Querida Marieta, amei ter contato 
mais próximo e intimo com você. 
Nossa aula de roteiro foi muito 
maravilhosa, bem como um oásis 
no meio dessa pandemia. Oásis de 
pessoas,  ideias e conteúdos. Estou 
com saudades, me liga? 

Uma referência bonita: https://
www.youtube.com/watch?v=-
D-UmfqFjpl0&list=PL-yKFnd-
NMvwqlhWFDI-xOOiddiI4d0gA-
Z&index=4&t=0s

Néli
32, São Paulo - SP 

Formação em Jornalismo, pós em 
Jornalismo Literário e cursando 
mestrado em Divulgação Científica 
e Cultural, na Unicamp, com um 
projeto sobre corpo e aceitação nas 
redes sociais e análise do discurso 
digital. Enquanto isso, brinco de 
assessora de imprensa para pagar 
os boletos. rs  

Para Marietas, digo que gigante é 
minha admiração pelas pessoas que 
reinventaram o nosso centro cultu-
ral de confiança, fazendo do limão 
caipirinha no ano em que o céu 
pareceu desabar. Marieta se mos-
trou lugar-potência que nos ajuda 
a adiar o fim do mundo com ideias 
e práticas tropicalistas, que bro-
tam da força do fazer coletivo. Pela 
arte, por mudanças e para todas as 
gentes, Marieta avante. Um beijo 
grande a cada um! Amô!  

Uma referência bonita: https://
www.instagram.com/p/
CBazlTNn0xy/

Paula Nocchi
28, RS >> SP 

Oie, sou Paula, advogada das ques-
tões de gentes, aprendiz da conta-
ção de histórias 

Querides! Lembro bem quando 
conheci Marieta. Era 2017, bati na 
porta esperando um lugar pra traba-
lhar: ganhei acolhida, aprendizado 
e instigação. Rua Maria Paula, 96, 
acabou sendo meu endereço antes 
mesmo de eu fixar casa em essepê. 
Por isso, fiquei angustiada pen-
sando em Marieta fora de casa, nes-
sas virtualidades pandêmicas. Só 
que a guria tirou de letra: ao invés 
do isolamento, foi se expandindo 
pra cada vez caber mais gente, ideia 
e movimento. Pra 2021, que siga-
mos esse exemplo bonito de trans-
formar casa em caminho potente 
e coletivo. Que as cartas conti-
nuem vindo desse endereço que é 
no meio da quadra, mas cada vez 
mais esquina do mundo. Lugar dos 
encontros.  Gracias, Marieta <3 

Uma referência bonita: @artesania-
dosdias --> no instagram, contação 
de sonhos por meio de colagens

https://www.youtube.com/watch?v=85ue3G-BKRc
https://www.youtube.com/watch?v=85ue3G-BKRc
https://www.youtube.com/watch?v=85ue3G-BKRc
https://www.youtube.com/watch?v=D-UmfqFjpl0&list=PL-yKFndNMvwqlhWFDI-xOOiddiI4d0gAZ&index=4&t=0s&ab_channel=Joe
https://www.youtube.com/watch?v=D-UmfqFjpl0&list=PL-yKFndNMvwqlhWFDI-xOOiddiI4d0gAZ&index=4&t=0s&ab_channel=Joe
https://www.youtube.com/watch?v=D-UmfqFjpl0&list=PL-yKFndNMvwqlhWFDI-xOOiddiI4d0gAZ&index=4&t=0s&ab_channel=Joe
https://www.youtube.com/watch?v=D-UmfqFjpl0&list=PL-yKFndNMvwqlhWFDI-xOOiddiI4d0gAZ&index=4&t=0s&ab_channel=Joe
https://www.youtube.com/watch?v=D-UmfqFjpl0&list=PL-yKFndNMvwqlhWFDI-xOOiddiI4d0gAZ&index=4&t=0s&ab_channel=Joe
https://www.instagram.com/p/CBazlTNn0xy/
https://www.instagram.com/p/CBazlTNn0xy/
https://www.instagram.com/p/CBazlTNn0xy/
https://www.instagram.com/artesaniadosdias/
https://www.instagram.com/artesaniadosdias/


Paula Sacchetta
32 , São Paulo - SP
 

Documentarista e prof no marieta 
com muito orgulho 

Como se não bastasse o mundo 
acabando lá fora enquanto a gente 
#ficaemcasa por causa de um vírus 
maldito, vivemos em um país que 
decidiu não ter ministério da cultura 
e que vive em guerra contra este 
que é um dos nossos bens mais 
preciosos. e o marieta com isso? ele 
é nosso bunker do amor, o lugar da 
troca e do afeto, que cuida da cul-
tura como se fosse um bichinho a 
ser alimentado. o marieta trata de 
nos mostrar as coisas mais incríveis, 
ainda que nos tempos mais duros, 
pra não deixar desanimar, apesar de 
tudo. o marieta nos mantém vivos, 
e mais que isso, ativos, operantes, 
críticos e pensantes. resistiremos, 
sim. resistiremos construindo pon-
tes no nosso centro cultural de con-
fiança. 

Uma referência bonita: eu PIREI 
na série “we are who we are”, do 
Luca Guadagnino, também dire-
tor de “Call me by your name”. é 
super livre e inteligente no formato, 
na construção dos personagens e 
no arco narrativo. dá vontade de 
fazer coisas mais livres e ser menos 
careta, rs.

Pedro De La Costa
23, São Paulo - SP

Estudando arquitetura, estagiei no 
Marieta um tempinho. 

Oi oi querides. Como anda todo 
mundo? Bem na medida do pos-
sível, eu espero. Vou aproveitar 
meus 700 caracteres para agrade-
cer a resistência quase teimosa do 
Marieta nesses tempos incertos. 
Que alegria acompanhar as lives, 
ver o Marieta se esforçar em man-
ter o debate, a troca e o amor pela 
cultura em qualquer meio possível. 
Poxa, até Gil rolou, não tem como 
pedir muito mais que isso. Sauda-
des do calor de todo mundo assis-
tindo filme junto no cineclube. Sau-
dades dos cafezinhos. Saudades da 
alegria em ver os cursos e os even-
tos rolarem. Obrigado pela abertura 
para ajudar como pude nesse can-
tinho tão querido no centro de São 
Paulo. Até breve, e a gente se vê 
pessoalmente logo. Um beijão  
amores  

Uma referência bonita: Assisti um 
filme japonês muito triste mas bem 
bonito esses dias. Chama after life 
(1998) 

Renata Sancovschi
36, São Paulo - SP

Psicóloga, estudante de arquitetura 
e fotógrafa nas horas vagas com 
algumas exposições por aí, flanando 
sempre que pode. 

O melhor de 2020 chegou em Maio. 
Um curso de roteiro para cinema 
que abriu mais portas do que eu 
esperava e algumas janelas tam-
bém. Um cantinho tão poderoso 
que, mesmo virtualmente, senti o 
acolhimento e  a força de vocês 
como grupo!  

Quero mais cursos! De todos os 
tipos! E parabéns pela união, pelo 
time do Marieta. Raro de se ver nos 
dias de hoje.

Uma referência bonita: A referên-
cia é sem dúvida nenhuma Bande a 
part! 

Ruth Verde Zein
65 , São Paulo- SP 

Arquiteta professora doutora FAU 
UPM, autora e pesquisadora de 
arquitetura.

Marieta é bom demais, não vivo 
sem, grandes alegrias e encontros 
antes e durante pandemias, para-
béns sempre!  

Uma referência bonita: Airton Kre-
nak marietando profundas e sábias  
belezas 😘	️



Sandra Rodondi de Godoy
61, SP >> Zurique

Arquitetura PUCC, procuro me ocu-
par com coisas que me dão prazer, 
sem prejudicar ninguém e realizo, o 
máximo possível, meus sonhos de 
um mundo melhor para todos os 
seres. 

Vi o Espaço Marieta nascer, eu 
estava lá na festança de inaugura-
ção. Depois fiquei ligada de longe 
e sempre. Marieta me diverte, me 
instrui e é a oportunidade de matar 
saudade dessa família que tanto 
amo!

Queridos, lindos, amados, não me 
cabe sugerir nada, pois mal dou 
conta de acompanhar tudo que 
vocês oferecem pra nós. 

Mas gostaria de dizer a alegria que 
é assistir a cada TRANSA Marieta, 
não só pelo conteúdo sempre inte-
ressante, mas por me sentir mais 
perto de vocês. Fico namorando 
vocês na tela do computador, cada 
um de vocês, Caio, Helena, Gio-
vanni, Abílio e, claro, Silvana. Obri-
gada, queridos. Beijinhos e mais 
beijinhos.

Uma referência bonita: Série “Coisa 
mais linda”(Netflix). Já que moro 
fora do Brasil, essa série me encan-
tou pelas músicas, pela fotografia, 
pelo elenco cheio de mulheres for-
tes e lindas.

Shura
23, Osasco - SP

Editor de vídeos

Fazer o curso de roteiro no Marieta 
foi como assistir a um bom clímax, 
de um bom filme: inevitavelmente 
surpreendente e enriquecedor. 
Em diversos momentos do curso 
fui pego com a guarda baixa (no 
melhor sentido possível), o que 
me fez querer entender ainda mais 
sobre a arte de contar uma boa 
história. Obrigado Caio pelas óti-
mas aulas e consultorias, obrigado 
equipe Marieta por fazer tudo isso 
possível! Que 2021 nos aguarde 
com ótimas histórias. Beeeeeijosss 
seus lindos <3 

Uma referência bonita: https://
www.instagram.com/p/
CGiFOONB2u9/

Yadhira Álvarez C
48, Quito-Ecuador 
 

Arquitecta por la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo UCE. 1998
Master en Arquitectura Crítica y 
Proyecto. ETSAB-UPC Barcelona 
2008.
Es Socia de MCM+A Taller de 
Arquitectura, estudio creado en 
el año 2000 que ha desarrollado 
proyectos de diversas escalas en el 
Ecuador. 
Miembro de la Comisión Académica 
de la BAQ 2018 y 2020.

Querid@s Marieta, estoy muy con-
tenta de poder agradecer a través 
de esta pequeña nota a los colabo-
radores de este interesante espacio 
cultural que he conocido a la distan-
cia, desde Quito, mi ciudad.  Para 
mi ha sido muy inspirador el seguir 
una propuesta con contenidos inno-
vadores, que reconocen la práctica 
cultural y sus necesidades,  que 
fomenta además, la participación 

activa, el pensamiento crítico como 
mecanismo de una construcción 
colectiva de significados y nos inter-
pela sobre el valor de la cultura en 
tiempos de incertidumbre.  Larga 
vida a Marieta! 

Uma referência bonita: https://
educa.alabado.org/trivia/
agricultura-y-ritualidad/ 

https://www.instagram.com/p/CGiFOONB2u9/
https://www.instagram.com/p/CGiFOONB2u9/
https://www.instagram.com/p/CGiFOONB2u9/
https://educa.alabado.org/trivia/agricultura-y-ritualidad/
https://educa.alabado.org/trivia/agricultura-y-ritualidad/
https://educa.alabado.org/trivia/agricultura-y-ritualidad/
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Apoiadoras benfeitoria Marieta 
Ana Lucia R M F Costa
Ana M G A Amora
Andrea Pisani Megna Sipoli
Atito Prem
Daniel Martins Rodrigues
David Da Silva Junior
Denise Matta
Denise Teixeira
Erika Almenara
Fausto Sombra
Gleisson Arrabal
Guilherme Severo
Helder Lourenzi
Inaie Cardozo
Isabella Hernandes
Jaime Cupertino
Laís F Braun Ferreira
Lana Terpins
Larissa Dionisio
Leda Braga
Magaly Corgosinho
Marcelo Consiglio Barbosa
Mariana Schmidt
Marina Dias Teixeira

Marina Frugoli
Matheus De Sousa Santos
Néliane Catarina Simioni
Norma Maria Romano Santos
Patrícia Martins
Paula Nocchi Martins
Paula Sacchetta
Paulo Moritz Kon
Renato Luiz Sobral Anelli
Ruth Verde Zein
Sandra Rodondi De Godoy
Sergio Kon
Taisa Cristina Dos Santos Leonardo
Thomas Goldenstein Leirner
Yadhira Álvarez
Yasmin Abdalla.

GRAZIE, AMICI!

benfeitoria.com./marieta

O Marieta e sua equipe 
contam com o amor  
e o investimento de

https://benfeitoria.com/marieta


Palestrantes e convidados 2015-2020
Arquitetura
Alexandre Delijaicov
Angélica Benatti Alvim
Angelo Bucci
Ayrton Camargo e Silva
Beatriz Mugayar Kühl
Carla Juaçaba
Carlos Alberto Maciel
Cecília Rodrigues dos Santos
Celso Sampaio
Cristiane Muniz
Felipe Pinheiro (Permasampa)
Fernanda Sakano
Fernando Minto
Francisco Fanucci
Gustavo Utrabo
Hélio Olga de Souza Jr.
Juan Pablo Rosenberg
Lua Nitsche
Luís Antônio Jorge
Marcella Arruda
Marcelo Barbosa
Marcelo Ferraz
Marcos Boldarini
Mariana Montag (A Casa de Jajja)
Marina Acayaba
Marina Frúgoli
Marta Moreira
Milton Braga
Paul Meurs
Paula Monroy

Pedro Nitsche
Pedro Tuma
Renato Viégas
Ricardo Toledo Silva
Sven Mouton
Tomaz Lotufo (Permasampa)
Vanessa Gayego Bello Figueiredo
Vinicius Andrade
Vladimir Bartalini

Coletivos de arquitetura
a77 (Argentina)
Al Borde (Equador)
Arquitectura Expandida (Colômbia)
Arrabal (México)
Comunal (México)
Eleazar Cuadros (Peru)
Goma Oficina (Brasil)
Micrópolis (Brasil)
Mouraria 53 (Brasil)
Ruta4 (Colômbia)
SePlan Conde (Brasil)
Terceira Margem (Brasil) 

Artes plásticas
Carla Caffé
Carlos Teixeira
Ernesto Neto
Evandro Angerami
Glen Lasio
Guto Lacaz
Leda Catunda
Marcelo Tolentino
Marco do Valle
Matteo Cremonesi
Mauro Restiffe
Piscina Plataforma de Mulheres 
Artistas
Pedro Zylberzstajn
Priscyla Gomes
Rafael Hayashi
Ricardo Ohtake
Rivane Neuenschwander

Cinema
Ana Julia Travia
André Fratti Costa
Benjamin Rassat
Che Marcheti
Cristiano Burlan
Diego da Costa
Eliana Fonseca
Eliane Caffé
Gabriel Franklin
Gustavo Kurlat

GutoBR
Isla Garcia
Joana Mendes da Rocha
Julia Nicolesco
Julia Priolli
Laura Artigas
Luiz Carlos Lucena
Mariana Brasil
Patricia Rubano
Paula Sacchetta
Pedro Gorski
PeixeAquático
Raquel Lemos
Ricardo Sasaki
Roberta Estrela D’Alva
Rosana Urbes
Steve Bisson
Tarso Araujo

Curadoria
Abilio Guerra
Agnaldo Farias
Ana Luiza Nobre
Ana Maria Belluzzo
Aracy Amaral
Cauê Alves
Eder Chiodetto
Fabio Cypriano
Fernando Oliva
Guilherme Wisnik
Jacopo Crivelli Visconti



Jochen Volz
Júlia Rebouças
Marta Bogéa
Martin Corullon
Mirtes Marins de Oliveira
Nelson Brissac
Paula Braga
Paulo Miyada
Solange Farkas
Thyago Nogueira

Design
Baraúna
Clara Laurentiis
Dárkon Vieira Roque
Elaine Ramos
Rico Lins

Editoria
Alberto “Betito” Martins
Augusto Massi
Helena Bagnoli
Heloisa Jahn
Paulo Werneck
Renata Marquez
Wellington Cançado

Fotografia
Andreas Heinige
Antonio Saggese
Cristiano Mascaro
Gal Oppido
Nelson Kon
Renata Falzoni
Tommaso Protti

Música
Caio Falcão
Federico de Felice
Guia Cortassa
Guilherme Werneck
Leonardo Vinhas
Luiza Lian
O fim das últimas árvores
São Yantó
Virginia Ricci
WSHWS

Pensamento contemporâneo
Adriana Ferreira
Ailton Krenak
Ali Prando
Almir de Freitas
Arlene Von Sohsten
Arrigo Barnabé
Augusto Massi
Bianca Leite Ferreira
Bruno Ramos

Cafira Zoé
Carla Camurati
Carmen Silva
Casé Angatu
Chico César
Clara de Andrade Alvim
Danilo Santos de Miranda
Débora Sanches
Djamila Ribeiro
Emma Berentsen
Erminia Maricato
Eucanaã Ferraz
Evandro Camperom
Felipe Magalhães Bonel
Francisco (Chico) Alvim
Gabriela Costa
Gilberto Gil
Guinho Nascimento
Hanayrá Negreiros
Heloisa Buarque de Holanda
Isa Grinspum Ferraz
Janaína Machado
João Sampaio
João Sette Whitaker
José Celso Martinez Corrêa
José Lira
José Miguel Wisnik
Julia Bussius
Keyna Eleison
Lídia Goldenstein
Lizete Rubano

Luiz Cecilio
Luiz Fernando de Almeida
Luiz Gê
Luiz Gonzaga “Gegê” da Silva
Luiza Teixeira Bussius
Magô Tonhon
Marcelo Dalourzi
Marco Altberg
Marília Gallmeister
Mayra Ribeiro
Milton Hatoum
Mônica Ventura
Ney Wendell
Otavio Leonídio
Paulo Sampaio
Stephanie Ribeiro
Suely Rolnik
Ubiratã Trindade
Victor Silper.

Turismo
Jeffrey Lesser
Michel Gorski
Roney Cytrynowicz



fundadoras
Abilio Guerra, Caio Guerra, Giovanni 
Pirelli, Helena Guerra e Silvana 
Romano

direção executiva
Giovanni Pirelli e Helena Guerra
 
direção de comunicação 
Helena Guerra

assistente de produção 
Lucas Minari
 
assessoria de imprensa 
Magaly Corgosinho e Neliane 
Simioni
 
direção de manutenção 
Julia Zylbersztajn
 
colaboradoras em residência
Marcella Arruda, Marina Frugoli e 
Victor Silper
 
colaboradoras internas
Ana Julia Travia, Julia (3) Ranti-
gueri, Pedro Iwo de la Costa e Flavia 
Fonseca
 
colaboradoras externas 
Bianca Leite, É nóis na fita, Felipe 
Rodrigues, Marina Dias Teixeira e 
Pablo Figueroa

concepção 
Gatão Lírios e Helena Guerra 

produção 
Helena Guerra e Giovanni Pirelli

assistente de produção 
Lucas Minari

revisão 
Marietas

designer gráfico 
Dárkon Vieira Roque 

apoio
Claudia Romano, Emiliana Romano 
Santos, Francesca Tosi, Francesco 
Pirelli, Norma Romano Santos
 
apoio emocional
Alessandro Maria Pirelli, Garibaldi 
Maria Pirelli Guerra, Luca Piero 
Maria Pirelli, Martino Pirelli Guerra, 
Piero Pirelli Guerra, Tom Guerra

site
www.projetomarieta.com.br

instagram
www.instagram.com/projetomarieta

facebook
www.facebook.com/projetomarieta 

youtube
www.youtube.com/c/MarietaCultura

email
contato@projetomarieta.com.br
residencia@projetomarieta.com.br 
bolsas@projetomarieta.com.br

Ficha técnica 
Links e contatos

Ficha técnica do anuário Links e contatosFicha técnica Marieta 2020

https://www.youtube.com/c/MarietaCultura
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