uma chamada pra quem está criando
novos caminhos pelo Brasil

Em parceria com o Instituto
Precisa Ser, nasceu o RE-FARM
CRIA: nossa primeira chamada
pra jovens potências criativas,
com o objetivo de fortalecer
projetos de pessoas, coletivos
e organizações sem fins
lucrativos em capitais do Brasil
e em territórios periféricos do
Rio de Janeiro.
Agora, chegou a hora
de conhecer os projetos
de moda, criatividade,
educação e equidade
selecionados, vamos?

A pluralidade do vestir
no Brasil: alinhavando
histórias e saberes originais
Iny Karajá | GOIÂNIA - GO
Artesanato em Rede
FORTALEZA - CE
Caboom- ConexãoAfro
BRASÍLIA - DF
Casa Afrolatinas
BRASÍLIA - DF
CER&ART MODELANDO HISTÓRIAS
TERESINA - PI
Ciranda de Mulheres
SÃO PAULO - SP
Circula Hip Hop
CAMPO GRANDE - MS
Conexão Bem
Viver & Leitura
PORTO ALEGRE - RS

Costurando Futuros
SÃO PAULO - SP
Criatura Queer
RECIFE - PE
Emerge Mag
SÃO PAULO - SP
Estúdio Macaíba:
Ampliando saberes e
conectando o Vale do
Gramame ao mundo
JOÃO PESSOA - PB
Falando sobre o meu avô
SALVADOR - BA
Feira Cultural e do
Afroempreendedorismo na
Praça Zumbi dos Palmares
CURITIBA - PR
Festival Rap_Presenta 6a Edição - Ano 2022
NATAL - RN

Filme Curta Metragem
Documentário “Os
Encantos do Bumba Meu
Boi em Maceió”
MACEIÓ - AL
GEIF - Grupo de Estudos
Inutilidades Filosóficas
MANAUS - AM
Macacada em Cena
RECIFE - PE
Manutenção parcial
do Remexe
BELO HORIZONTE - MG
Maria Firmina dos Reis 200
anos de resistência
SÃO LUÍS - MA
Monjolo Fest
BRASÍLIA - DF
Muvuca na Floresta
SÃO PAULO - SP

No quintal da escola
FLORIANÓPOLIS - SC
Nos Acessos
SALVADOR - BA
Reciclar e Brincar
RECIFE - PE
Reforma do Centro de
Cidadania e Formação
LGBTI+ - Aconchego
VITÓRIA - ES
Sabor da Resistência
ARACAJU - SE
Sala de Costura Colibri Renda e Sustentabilidade
BELÉM - PA
Semear
CUIABÁ - MT
Serpentear na Kalunga
SALVADOR - BA

A Cara da Cidade

Corpo Memória

Ancestrais - O Filme

CosturaNem

B.A.S.E. - Buscando
Ajuda Para Sonhos
Executáveis

Cria Também Cria

Ballet Manguinhos
Bar Escola Projeta
Casa Odara
Brinquedos Ancestrais Quilombo Etu
Cartas Que Escrevi
Pra Mim
Celebração do Dia dos
Povos Indígenas no
Parque Lage
Cineclube Cine&Manas
Cinelab Infantil
Conexões Entre Raízes

Curso de Esmalteria
Módulo II do Instituto
Trans da Maré
Dandara
Desvio Negro
Em cenografias da face
Empoderada Tá na Moda
Entre o Céu e a
Favela - da Providência
para o Mundo
Éwà Poranga - Programa
de Aninhamento
de Sementes
Favela Soluções
Orgânicas

Festival de Música e
Cultura de Rua de Bangu
Floreu: corpo
e movimento
Formiga Verde Educação Ambiental
de base Comunitária
Gestarte Acari
Gigantes de Pedra:
Esta terra tem dono!

Laboratório de
Formação Artística LaB1
Lugar de Falo
Mãe e Muito +
Mapeamento de Pessoas
Trans no Audiovisual
na Zona Oeste do
Rio de Janeiro

Pensar a Palavra Corpo Casa da Palavra
Re-criando o BatucaVidi:
estruturar o presente
garantido o futuro
Ressignificando dores
e vivências através
da Colagem
Teatre-se

Materialização do Ateliê
de Serigrafia Fudida Silk

Tecendo Possibilidades
Através da Costura

Meninas da Ciência
e na Cultura

Treino itinerante
de Passinho

Girô! Movimentos que
contam histórias

Movimento Hands
Moda em Libras

Verões periféricos

Habiti Ação

Nossas Histórias:
Leitura na Quarentena

Gigantes SonhadoresSemente: A força
dos Erês!

Janela dos Sonhos
Jovem Negro e
Meio de Produção

Oficina de Bolsas
EcoModa RE-FARM CRIA

Viradão Sapatão Complexo do Alemão
Vivendo Um Sonho Surf

A PLURALIDADE DO
VESTIR NO BRASIL:
ALINHAVANDO
HISTÓRIAS E
SABERES ORIGINAIS
INY KARAJÁ
Goiânia - GO
coletivo
educação

Um curso formativo gratuito sobre vestires
indígenas, com especial foco no povo
Iny Karajá, que contará com professores
indígenas e não indígenas. Ele será
realizado a partir de uma plataforma
digital EaD. garantindo a difusão e acesso
por pessoas de todo o país e estrangeiros
que dominem a língua portuguesa, com o
apoio da UFG; e 2) uma exposição digital
na Plataforma Tainacan, realizada com
artefatos do acervo do Museu Goiano
Professor Zoroastro Artiaga (Goiânia-GO)
em curadoria colaborativa com indígenas
Iny Karajá, e também fotógrafos e designer
gráfico indígenas.

ARTESANATO EM REDE
Fortaleza - CE

A Rede Cria estruturou uma rede criativa
ligada à valorização do artesanato na
comunidade da Graviola, o coletivo formado
por por 06 mulheres artesãs, em sua maioria
negras, periféricas, criou em 2021, juntamente
com uma designer, sua primeira coleção de
moda e acessórios intitulada:

coletivo

moda

“Graviola, Memória, Afeto e Resistência que
retrata suas diversas relações de pertença
com seu local de morada. São colares, brincos,
biquínis, bolsas, tudo feito de crochê. A ação
contribuiu para a geração de trabalho, renda e o
empoderamento feminino. O projeto artesanato
em Rede pretende ampliar a ação.

CABOOM-CONEXÃOAFRO
Brasília - DF

O Caboom é um projeto de moda e cultura
que busca conectar marcas e pessoas
pretas envolvidas no mundo da moda. O
projeto ocorre trimestralmente, a cada
trimestre marcas e artistas são convidados
para elaboração de um drop, com um tema
sugerido pela equipe do Caboom.

coletivo

moda

Nesses 3 meses, o Caboom oferece todo suporte
logístico, e investimento de materiais para que
este drop possa ser desenvolvido; enquanto
os convidados usam sua criatividade para
produzir em conjunto as peças e o conceito
do drop. Ao final são produzidas peças e um
material artístico da coleção mostrando todo
conceito e trabalho.

CASAS
AFROLATINAS
Brasília - DF
coletivo
equidade

Através da tecnologia e comunicação,
queremos transformar um dos
cômodos em um estúdio de fotografia,
onde poderemos fomentar oficinas
de democratização da produção
tecnológica, onde tornaremos a
fotografia e o audiovisual acessível,
trazendo novas possibilidades de
construir narrativas e torná-las
possíveis de ser executadas através
do celular. Assim todes, aprenderão
a captar imagens fotográficas com
smartphone, usando técnicas para
produzir fotos de qualidade para
divulgação digital e redes sociais.
O espaço será fundamental para ser
referência no fomento à inclusão digital.

CER&ART - MODELANDO HISTÓRIAS
Teresina - PI

O projeto CER&ART - Modelando Histórias
tem como missão a realização de oficinas
profissionalizantes de cerâmica com
jovens e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social – moradores da
comunidade ribeirinha do Poty Velho e região,
na zona norte de Teresina.

coletivo

educação

Com isso, os trabalhos de forma autoral serão
apresentados em exposições e vendidos nas
redes sociais ou feiras, e o valor será revertido
a cada autor da obra. Antes, os jovens
participariam de um percurso de oficinas
arteterapêuticas para que possam resgatar suas
histórias de vida e sua autoestima para promover
o autoconhecimento.

CIRANDA DE
MULHERES
São Paulo - SP
coletivo
equidade

O projeto Ciranda de Mulheres se propõe
a ser um espaço de trocas e intercâmbios
culturais, permeado pelo autocuidado
entre mulheres. Para o ano de 2022 e como
objetivo principal desta edição, contaremos
com uma arte-educadora e uma eutonista
mediando os encontros semanais que serão
totalmente gratuitos e virtuais. Para garantir
a acessibilidade tecnológica, contaremos
com a aquisição de tablets para o uso das
participantes, dando preferência para as
jovens mulheres negras do nosso território
de atuação (Campo Limpo/ Zona Sul da
cidade de São Paulo).

CIRCULA
HIP HOP
Campo Grande - MS
coletivo
criatividade

O Circula Hip Hop tem como objetivo
apresentar um espetáculo de dança
de rua de 20 minutos, em 4 projetos
sociais e realizar uma oficina de dança
para crianças e adolescentes em
regiões de grande vulnerabilidade social
que tem pouco ou nenhum acesso às
produções culturais locais.

CONEXÃO BEM
VIVER & LEITURA
Porto Alegre - RS
coletivo
criatividade

Compartilhamento de Saberes
e Aprendizados por meio de
Mediação de Leitura, Sarau, Oficinas
Artesanais, Música, Cine, Ecologia
e Fortalecimento de 2 Bibliotecas
comunitárias e 1 Ponto Cultural
através de 3 Agentes Multiplicadores.

COSTURANDO FUTUROS

SÃO PAULO - SP
coletivo
moda

O projeto “Costurando Futuros” é um mini
curso no formato de oficinas de corte
e costura de nível básico direcionado
para iniciantes na área da moda, a
proposta é produzir uma pequena coleção
durante as aulas para ser exposta
para os moradores da comunidade e
região a fim de atrair a atenção para o
desenvolvimento sustentável do distrito. O
intuito é estimular o potencial criativo da
juventude e consequentemente provocálos a se apropriarem de conhecimentos
e ferramentas que permita que eles
transformem sua realidade atual.

CRIATURA QUEER

Recife - PE
coletivo
equidade

Principais atividades da proposta
Realização de 03 minicursos, com
duração de 04 horas, que ocorrerão
às sextas-feira. Os minicursos serão de
Moda & Tecnologia, Discotecagem e
Produção de Eventos. Após a realização
dos cursos, acontecerão um after para
fortalecer a cena artística e plural
LGBTQUIA+ . O grande protagonista de
nosso palco é o artista LGBTQUIA+ e a
Casa Criatura será o elo entre a arte, o
público e o empresário.

EMERGE MAG
São Paulo - SP

A missão da Emerge Mag é criar jornalismo
ágil, plural, independente e interseccional e
ser um laboratório de inovação em narrativas
criativas e em defesa dos direitos humanos.
O objetivo é subverter a lógica colonial que
existe na mídia, aquela que exotifica e reforça
aspectos negativos de corpos dissidentes em

coletivo

criatividade

gênero, raça, etnia, orientação sexual, territórios
e condições neurológicas. Na Emerge, é a
periferia, as mulheres, os negros, os LGBTQIA+ e
os neurodivergentes que são os protagonistas na
produção de pensamento crítico, com foco em
alternância de poder e democracia na mídia.

ESTÚDIO MACAÍBA:
AMPLIANDO
SABERES E
CONECTANDO O
VALE DO GRAMAME
AO MUNDO
João Pessoa - PB
coletivo
educação

Buscando a formação do ser, oportunizando
o acesso à cultura, meio ambiente
e tecnologia, a instituição iniciou a
estruturação de um estúdio escola para
a profissionalização dos adolescentes e
jovens. A iniciativa surgiu por demanda
deles nas oficinas de design, fotografia e
audiovisual, porém falta continuidade na
formação e alternativas de geração de
renda. O Estúdio Macaíba Olho do Tempo
objetiva capacitá-los em ferramentas
de comunicação e mídia para diferentes
formatos, potencializando habilidades para
o trabalho técnico. Temos os equipamentos,
e necessitamos ajustar a acústica da sala.

FALANDO
SOBRE O
MEU AVÔ
Salvador - BA
coletivo
criatividade

O projeto “Falando sobre o meu avô”
consiste em duas apresentações
do espetáculo “Vovô”, a obra fala
sobre a relação entre o neto e o avô,
sendo encenada por solos que fazem
um resgate ancestral da relação
familiar preta. As apresentações
serão realizadas no Espaço Cultural
Alagados, nos dias 16 e 17 de junho
de 2022, às 19h. Os ingressos terão
o preço único de R$5,00 para todo
público. Mas para aquele(a) que
levar o seu avô ou avó, terá entrada
gratuita, como forma de aproximar
o público da terceira idade, além de
proporcionar entretenimento e lazer.

FEIRA CULTURAL
E DO AFROEMPREENDEDORISMO NA
PRAÇA ZUMBI DOS
PALMARES
Curitiba - PR
coletivo
equidade

A Feira da Cultura e do
Afroempreendedorismo, realizada
mensalmente, há 4 anos, através
de apoio de editais incentivo fiscal
e verbas municipais da cultura. O
projeto que estamos executando terá
verba mais duas edições. temos um
edital aprovado pela Lei Rouanet que
estamos tentando captar recursos
e estamos aguardando resultado de
outro edital que participamos e ainda
não saiu o resultado.

FESTIVAL RAP_
A
PRESENTA 6
EDIÇÃO - ANO 2022
Natal - RN
coletivo
criatividade

Realizar no dia 18 de junho de 2022 a
6ª edição do Festival Rap_Presenta, no
Espaço Jesiel Figueiredo, Zona Norte,
como forma de valorizar as expressões
culturais do Hip Hop, incentivando,
reconhecendo e divulgando os
jovens talentos da arte urbana
potiguar. Envolver na programação
10 atrações, sendo: 05 grupos de
Rap, 02 Djs, 01 Crew de B.Boys e
B.Girls e 02 graffiteiros que farão
painéis artísticos, deixando cores
e mensagens positivas no espaço
Jesiel Figueiredo. Todos acesso a
programação será gratuito.

FILME CURTA
METRAGEM
DOCUMENTÁRIO
“OS ENCANTOS DO
BUMBA MEU BOI
EM MACEIÓ”
Maceió - AL
coletivo
criatividade

Constitui objeto da presente proposta a
produção e a realização de obra audiovisual
no formato Filme Curta Metragem
Documentário, com duração de 15’ (quinze
minutos). O filme será sobre a origem e
a consolidação do Bumba meu Boi em
Maceió, promovendo a diversidade de
conteúdos e aprofundando debate sobre a
estética popular, pois seu alto valor cultural
agregado gera um grande potencial de
mídia para atrair espectadores. O BumbaMeu-Boi transmite uma inegável riqueza
dramática/cômica com enorme significação
estética, cultural e social. No Nordeste
brasileiro tem sido estudado e apreciado
por suas diversificadas feições locais, que
foram se incorporando ao folguedo ao
longo do tempo.

GEIF - GRUPO
DE ESTUDOS
INUTILIDADES
FILOSÓFICAS
Manaus - AM
coletivo
educação

Inutilidades Filosóficas – IF
(Repositório Midiático). é um perfil
usado nas mídias sociais que foi
criado em setembro de 2017, com o
intuito de ser um repositório, uma
ferramenta didática para as aulas,
atividades e projetos relacionados
aos Direitos Humanos, a fim de
dinamizar as aulas e usar a linguagem
midiática e multisemiótica no Ensino
Médio. A missão é gerar agentes de
mudanças dos problemas sociais no
Brasil por meio da pesquisa, estudo,
debates e produções que estimulem o
protagonismo dos alunos.

MACACADA EM CENA

Recife - PE
coletivo
equidade

O Coletivo “Tinha que ser negro” vem
desde 2019 desenvolvendo produções
em audiovisual, contemplando seus
integrantes e a comunidade externa
em sua amplitude, produzindo
vídeo-performances baseadas
em dança, palhaçaria e poesia na
contemporaneidade, se aproveitando
do jargão que dá título ao Coletivo
para escancarar racismo. A presente
proposta busca captar recursos para o
desenvolvimento de duas produções.

MANUTENÇÃO PARCIAL DO REMEXE

Belo Horizonte - MG
coletivo
moda

A proposta visa a manutenção da
cooperativa Remexe, focando em
seus custos administrativos para a
realização de seus trabalhos ao longo
do ano de 2022. A marca promoverá
a criação de novas peças através da
metodologia upcycling e a distribuição
de 200 absorventes gratuitos para
mulheres da rede pública de ensino e
penitenciárias femininas.

MARIA FIRMINA
DOS REIS,
200 ANOS DE
RESISTÊNCIA!
São Luís - MA
coletivo
criatividade

O projeto “Maria Firmina dos Reis,
200 anos de resistência!”, almeja
tornar conhecida e valorizar a
vida e obra desta mulher negra,
escritora e primeira romancista
brasileira da história. No ano de 2022
é comemorado 200 anos de seu
nascimento, em comemoração a
esta data, pretendemos apresentar
o espetáculo “Maria Firmina dos
Reis, uma voz além do tempo”, no
município de São Luís no Maranhão
para escolas públicas estaduais e
municipais de forma gratuita.

MONJOLO
FEST
Brasília - DF
coletivo
criatividade

Monjolo Fest prevê o desenvolvimento
e execução de um evento que busca
promover artistas independentes,
da periferia do Recanto das Emas/
DF, de diferentes âmbitos da cultura.
Trazendo à tona a importância de
visibilizar nossos artistas e também
promovendo um espaço de lazer a
toda uma população que carece de
um maior aproveitamento cultural de
seus espaços.

MUVUCA
NA FLORESTA
São Paulo - SP
coletivo
educação

Realização da terceira Feira
da Economia Solidária e da
Permacultura no território, no
mês de junho.

NO QUINTAL DA ESCOLA

Florianópolis - SC
coletivo
educação

O projeto No Quintal da escola, tem como
objetivo realizar um processo dramatúrgico
com estudantes do ensino médio de três
escolas das redes municipal e/ou estadual
de Florianópolis, promovendo uma reflexão
e problematização de suas relações com a
escola. Para a execução do projeto serão
realizadas oficinas com três encontros,
ministrados por uma arte educadora e
acompanhados por uma psicóloga. Ao fim
das oficinas os estudantes irão expor aos
pares suas produções dramatúrgicas em
formato de sarau.

NOS ACESSOS
Salvador - BA
coletivo
criatividade

A Acessos é uma produtora
audiovisual de impacto e realizadora
cultural na periferia de Pernambués,
Salvador/BA. Somos também um
coletivo de jovens pretes e artistas
que pensam e atuam na quebrada
com o objetivo de construir futuro(s)
com inúmeras possibilidades.
Acreditamos que a oralidade é a
tecnologia ancestral que mais nos
ajudou enquanto povos diaspóricos
e utilizamos o audiovisual como
ferramenta para registrar e deixar
no mundo as nossas histórias,
pois somos frutos dos sonhos
dos nossos ancestrais.

RECICLAR E BRINCAR
Recife - PE

O nosso projeto propõe realizar labs e oficinas
de confecção de brinquedos com materiais
recicláveis junto com as crianças de escolas
públicas e ongs, o nosso maior foco é mostrar
a importância da prática da reciclagem,

coletivo

educação

que além de fazer as crianças pensarem
sobre sustentabilidade e preservação do meio
ambiente, a confecção desses brinquedos
contribui também para o desenvolvimento da
criatividade e do aprendizado.

REFORMA DO
CENTRO DE
CIDADANIA E
FORMAÇÃO LGBTI+
ACONCHEGO
Vitória - ES
coletivo
equidade

A GOLD implantou o Projeto “Centro
de Cidadania e Formação LGBTI+ Aconchego”, cujo objetivo é ofertar
atendimento psicossocial (atendimento
psicológico e de serviço social) para
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais e Intersexo, que residem
na região metropolitana de vitória.
Além dos atendimentos é realizado
formações em Direitos Humanos para
agentes públicos e sociedade civil.

SABOR DA RESISTÊNCIA

Aracaju - SE
coletivo
equidade

Pesquisas apontam que durante a pandemia
muitas mulheres ficaram desempregadas e esses
acontecimentos alarmaram a Organização das
Nações Unidas (ONU). Essa situação é refletida na
ocupação Beatriz Nascimento, por isso o Camaleão
Urbano idealizou o projeto ‘’Sabor da Resistência’’,
que tem como principal objetivo ampliar as
possibilidades da participação e empoderamento
feminino na ocupação Beatriz Nascimento, através
da capacitação de mulheres para a entrada no
mercado de trabalho (especialmente no ramo da
gastronomia) e da construção de um carrinho
itinerante para vendas de alimentos.

SALA DE COSTURA
COLIBRI - RENDA E
SUSTENTABILIDADE
Belém - PA
coletivo
moda

Nossa iniciativa faz parte de um conjunto
de estratégias para manter o Grupo de
Pássaro Junino e a sustentabilidade de
nossa Instituição, já que somos um Ponto
de Cultura, temos o Museu Comunitário de
Pássaros e Bichos, a Biblioteca Comunitária,
Sala de Cinema, Curso de Ballet e o Pássaro
Junino. Mas para manter nossos objetivos
e as pessoas interessadas, precisamos
criar diversos projetos para manter pais,
brincantes e comunidade interessados,
entre os quais gerar trabalho e renda para
eles. Então através de outro projetos fomos
adquirindo e aparelhando nossa sala de
Costura chamada Colibri.

SEMEAR

Cuiabá - MT
coletivo
educação

Semear é uma proposta que busca quebrar
as barreiras imaginárias existentes entre as
organizações sem fins lucrativos do município
de Cuiabá, desenvolvendo a aproximação das
mesmas por meio de um evento interativo
que busca promover um intercâmbio de
realidades, a troca de saberes e a capacitação
de lideranças que tem o envolvimento com
o 3º Setor. Desta forma, a ideia central
da iniciativa é ajudar as instituições das
comunidades cuiabanas a se desenvolverem
através da realização de um treinamento
sobre gestão organizacional, planejamento
e captação de recursos.

SERPENTEAR NA KALUNGA

Salvador - BA
coletivo
equidade

O presente projeto trata da difusão da
terceira edição da Residência Artística
DANÇAR SERPENTEAR NA KALUNGA e
a articulação das ações formativas que
envolvem o projeto denominadas ArvorAÇÕES,
sendo: 01 apresentação presencial da obra
de Intervenção Urbana em Dança GOTAS
DE KALUNGA NO COVIL ENCANTADO DE
KIMBANDA, 03 oficinas/vivências virtuais
(01 de Dança e Autocuidado das Corpas
Dissidentes, 01 de Dança Afropindorâmica
e 01 de Performance Teatral). Espraiando a
atividade de contrapartida que será 01 Roda
virtual de Conversa sobre Ancestralidade,
Dissidência e Arte.

A CARA DA CIDADE

Vila Kosmos / Vila da
Penha - Zona Norte
coletivo
criatividade

A proposta do coletivo é de realizar uma
nova edição do projeto itinerante “A CARA
DA CIDADE” na Vila Kosmos (região da Vila
da Penha) Zona Norte da cidade do Rio de
Janeiro. 1 morador será indicado pela própria
vizinhança e nomeado como “A CARA DA
CIDADE”. Após entrevista e sessão de fotos, o
coletivo irá criar um cartaz artístico de lambelambe em sua homenagem fazendo referência
a sua história e personalidade. Um projeto com
protagonismo, engajamento e participação
popular que reconhece figuras do cotidiano e
agentes de transformação na comunidade.

ANCESTRAIS O FILME
Complexo do AlemãoZona Norte
pessoa física
criatividade

A proposta objetiva gravar um
documentário experimental que
aborde a ancestralidade de duas
famílias pretas com foco em registrar
e resgatar as narrativas que foram
promovidas durante gerações. O
documentário conta com a execução
de algumas performances artísticas
com dança poesia e música além
de 8 oito depoimentos registrando a
fonte matriarcal destas famílias dando
completo protagonismo das narrativas
para mulheres negras de diversas idades
trazendo consigo o contraste geracional
existente entre essas mulheres. (As
entrevistadas têm entre 7 e 71 anos)

B.A.S.E. BUSCANDO
AJUDA PARA
SONHOS
EXECUTÁVEIS
Jesuítas/Santa Cruz Zona Oeste
coletivo
educação

Criado em 2017, o B.A.S.E já atendeu
mais de 2700 famílias em 15
comunidades do Rio e distribuiu mais
de 50 toneladas de alimentos durante
a pandemia. Atualmente, o mote
central é a manutenção do Espaço
Cultural e Centro de Desenvolvimento
Social localizado em Santa Cruz, que
oferece aulas de reforço escolar,
atividades artísticas e de lazer para
cerca de 140 crianças e adolescentes
da comunidade.

BALLET
MANGUINHOS
Manguinhos Zona Norte
organização social
educação

A missão do projeto é formar
artisticamente crianças, adolescentes e
jovens. Através da linguagem da dança
e do debate sobre a importância da
leitura, temos a intenção de estimular
seu desenvolvimento social dentro e fora
da comunidade em que vivem. O Ballet
Clássico tem por intuito dar ao estudante
uma educação global que consiste de
três elementos interrelacionados: Técnica,
Música e Atuação. Com o objetivo de
ganhar disciplina da mente e do espírito
assim como do corpo. Permitindo que
eles se expressem como indivíduos
artisticamente, o que pode ser passado
para os outros aspectos de suas vidas.

BAR ESCOLA PROJETA CASA ODARA

Morro da Conceição Centro
coletivo
equidade

Palavra do dialeto africano iorubá, Odara
(òdàrà) significa “aquele que proporciona
bem-estar, felicidade coisa boa” ou “tudo que
é belo positivo e bonito”. Fazer esse conceito
de entrega se condensar em uma proposta
exclusiva é o norte para o desenvolvimento
da proposta do Bar-Escola Projeta Odara
embasada nos desdobramentos da economia
criativa e na coquetelaria sustentável.
Temos por objetivo desenvolver oficinas de
coquetelaria sustentável e empreendedorismo
gerando mais possibilidades e perspectivas
de entrada no mercado e/ou para
desenvolvimento do próprio negócio.

BRINQUEDOS
ANCESTRAIS QUILOMBO ETU
Complexo da MaréZona Norte
coletivo
educação

O projeto prevê a realização de
oficinas sobre culturas populares
danças como jongo samba de roda e
passinho empoderamento e antirracismo
para jovens.A primeira leva de oficinas
acontecerá na Lona Cultural Municipal
Herbert Vianna espaço localizado na
Nova Maré local com um dos menores
IDHs da região. A segunda leva ocorrerá
a partir de abertura de inscrição para
que espaços de educação e escolas
recebam as oficinas. Haverá ampla
divulgação das atividades. O objetivo
é empoderar e fortalecer os jovens
através das culturas populares
negras e indígenas.

CARTAS
QUE ESCREVI
PRA MIM
Complexo do Alemão Zona Norte
pessoa física
educação

Cartas Que Escrevi Pra Mim é uma
iniciativa literária que tem como
objetivo desconstruir a forma como os
moradores do Complexo do Alemão
enxergam a literatura marginal
e a poesia falada trabalhando a
partir disso todas as possibilidades
que surgem a partir da escrita
e da fala desse tipo de poesia,
tais como: autoconhecimento,
autoestima, desenvolvimento cultural,
possibilidade de emprego e geração
de renda, entre outros.

CELEBRAÇÃO
DO DIA DOS
POVOS
INDÍGENAS NO
PARQUE LAGE
Maracanã e Parque Lage
- Zona Norte e Zona Sul
organização social
educação

Celebrar datas comemorativas do “Dia
do Índio” em abril e do “Dia Internacional
dos Povos Indígenas” em agosto tornouse uma tradição no calendário indígena
do Rio de Janeiro desde que a AIAM Associação Indígena Aldeia Maracanã
em abril de 2014 realizou o primeiro
evento cultural indígena no Parque
Lage uma das mais belas áreas verdes
públicas no Rio de Janeiro. Com apoio
da Farm o evento voltará a oferecer a
milhares de pessoas o acesso gratuito a
uma grande feira cultural étnica com 100
barracas de artesanato e mais de 200
indígenas e apresentações de grupos
culturais de diversos povos.

CINECLUBE CINE&MANAS

Campo Grande Zona Oeste
coletivo
educação

O Cine&Manas é um projeto cineclubista
para exibição de filmes realizados dirigidos
produzidos e/ou protagonizados por mulheres
cis e trans. De caráter itinerante, o cineclube
circula desde 2017 pela região metropolitana
do Rio de Janeiro tendo o bairro de Campo
Grande como uma das principais áreas de
atuação A curadoria parte de um recorte
principal de filmes nacionais que sejam
realizados e/ou que apresentem histórias nas
quais o protagonismo feminino esteja presente.

CINELAB
INFANTIL
Itinerante Zona Norte
coletivo
educação

O Cinelab Infantil presta serviço de
oficinas de cinema e audiovisual para
ONGs, espaços de cultura, escolas etc.
que atuam com o público infantil (entre 9
e 14 anos) e periférico do Rio de Janeiro.
As oficinas são realizadas com turmas
de aproximadamente 10 participantes,
ocorrendo uma vez por semana com
carga horária de 1 hora e 30 minutos. Os
participantes aprendem as técnicas de
construção da imagem através do uso
de equipamentos básicos de câmera,
luz e som. Nesse processo tornam-se
autônomos no planejamento e execução
de suas ideias, além de protagonistas na
realização de filmes.

CONEXÕES
ENTRE RAÍZES
Lins de Vasconcelos Zona Norte
pessoa física
criatividade

Este projeto que foi criado tem a
iniciativa de movimentar o mercado da
arte preta dentro das periferias Baixada
Fluminense e Subúrbio carioca, ou seja,
pegamos artistas pretos e periféricos
que utilizam da arte para a sua
sobrevivência e os convidamos para o
projeto em troca de mais oportunidades
de trabalhos. A iniciativa principal é
englobar o máximo de pessoas pretas
possíveis dentro do mundo da arte e em
diversos setores.

CORPO MEMÓRIA

Olaria e Maracanã Zona Norte
coletivo
criatividade

Nossa iniciativa é desenvolver um curtametragem musical com protagonismo trans
na frente e atrás das câmeras. Queremos
escalar atores, bailarines e técniques
audiovisuais trans para desenvolver o filme
coletivamente e ampliar a discussão sobre
a beleza e a resistência desse grupo dentro
do espaço urbano que os marginaliza. É um
filme que abordará a violência sofrida por eles,
mas com o foco na luta e na reação desses
corpos através da arte para contornar as
dificuldades de viver em um dos países mais
transfóbicos do mundo.

COSTURANEM
Lapa Centro
organização social
moda

O CosturaNem é uma iniciativa que
oferece qualificação e renda para
LGBTIA+ principalmente transvestigeneres
em vulnerabilidade. Nele beneficiades
aprendem técnicas de costura tradicional
e costura upcycling para posterior venda.
Com o aprendizado, beneficiades podem
produzir peças no espaço e auferirem
renda a partir disso. O projeto já possui
máquinas de costura, mobiliário, roupas
e tecidos. Este edital estruturará o ateliê
do projeto na Ocupação Almirante João
Cândido e contará com aulas e criação da
primeira coleção a ser lançada no festival
Be Yourself no Circo Voador.

CRIA
TAMBÉM
CRIA
Rio de Janeiro Baixada Fluminense
pessoa física
educação

O projeto Cria Também Cria irá
capacitar jovens não-brancos LGBTQIA+
e de periferia da cidade do Rio de
Janeiro para o Empreendedorismo
em Moda Upcycling. Entendendo
a expansão dos brechós como
uma tendência econômica social
e ambientalmente sustentável
compartilharemos estratégias práticas
de profissionalização para quem
deseja conquistar e consolidar seu
próprio espaço neste universo através
de um workshop.

CURSO DE
ESMALTERIA
MÓDULO II
DO INSTITUTO
TRANS DA MARÉ
Complexo da Maré Zona Norte
coletivo
educação

Esse projeto é o módulo 2 do curso de
esmalteria. Serão trabalhadas as técnicas
de acrigel fibra encapsulamento unha
postiça realista e formato de unha com
6 de nós. No módulo 1 aprendemos as
técnicas de atendimento ao cliente,
gestão, cutilagem, esmaltação e
decoração. Nosso objetivo a médio/longo
prazo é montar uma cooperativa de
prestação de serviços das Trans da Maré.
Onde trabalharemos com aquilo que
gostamos. Começamos pela esmalteria
mas também estamos buscando recursos
para futuros cursos de trancista e
designer de sobrancelhas

DANDARA

Morro da Mineira/
Catumbi, Gamboa Centro
pessoa física
equidade

Dandara é um curta-metragem com a
personagem Dandara, uma jovem de
periferia que cria vídeos informativos sobre
as diversas culturas indígenas e afro do nosso
País. Projeto dedicado a explicar de forma
decolonial sobre encantados indígenas e afrobrasileiras como os orixás.

DESVIO
NEGRO
Santa Tereza Centro
pessoa física
criatividade

A proposta consiste numa produção
artística elaborada através da
manipulação digital de fotografias e por
composições escritas que enunciam uma
frase que se encontra próximo não apenas
ao trabalho da artista, mas sobretudo
à temática abordada. Para além das
peças artísticas, a proposta prevê um
ebook e/ou zine, que reúna não apenas as
artes+fotografias, mas um breve escrito.

EM
CENOGRAFIAS
DA FACE
Guadalupe Zona Norte
pessoa física
criatividade

Este projeto tem como objetivo a
aquisição de produtos e de mobiliário
para o aprimoramento do espaço
de trabalho e, por consequência, da
experiência profissional e artística
do proponente que objetiva construir
um espaço para desenvolver seu
trabalho de maquiagem.

EMPODERADA TÁ NA MODA

Morro dos Macacos/
Grajaú - Zona Norte
coletivo
educação

Em encontros semanais 15 mulheres mães
jovens negras de comunidades na faixa etária
de 16 até 29 anos se conectaram com suas
vidas, seus sonhos e propósito de vida usando a
moda jogos teatrais arte fotografia maquiagem
como instrumentos de transformação e
empoderamento concluindo o percurso com
um desfile de moda na passarela. O percurso
terá uma duração de 4 meses e nos encontros
semanais haverá muito diálogo, reflexão,
criatividade expressão e construção repensando
o próprio ser, fazer, conhecer e conviver. A
metodologia é participativa e democrática e se
baseia no fazer artístico.

ENTRE O CÉU E
A FAVELA - DA
PROVIDÊNCIA
PARA O MUNDO
Providência Centro
organização social
criatividade

Através dessa iniciativa o projeto “Entre
o Céu e a Favela” busca desenvolver
seu portfólio de comunicação visando
alcançar ainda mais pessoas atendidas
pelo projeto, além de parceiros
estratégicos e financiadores para
ampliação das atividades. Com essa
proposta pretendemos produzir um
vídeo institucional contando a história
da organização e nossas iniciativas
para a mudança da realidade social,
folders informativos sobre a história
e a distribuição geográfica da favela
e as iniciativas oferecidas pelo ECF
além de materiais para campanhas de
arrecadação estratégicas.

ÉWÀ PORANGA PROGRAMA DE
ANINHAMENTO
DE SEMENTES
Maracanã/Virtual Zona Norte
coletivo
educação

A proposta viabiliza o ensino de moda, arte,
cultura e educação pluricultural para alunos
em situação de vulnerabilidade social. A Éwà
Poranga pretende a partir do PROGRAMA DE
ANINHAMENTO DE SEMENTES proporcionar
08 bolsas de estudos para jovens indígenas
negros mulheres pessoas LGBTQIA+ e/
ou periféricas. Objetivamos fomentar o
empreendedorismo difundindo e conectando
as culturas saberes e fazeres originários
para o desenvolvimento de uma produção
de moda e economia criativa sustentável. A
preparação dos jovens para que isso se torne
um fato é uma das premissas da escola.

FAVELA SOLUÇÕES ORGÂNICAS

Jardim Novo/
Realengo - Zona Oeste
pessoa física
educação

A proposta objetiva a criação de material
audiovisual, de apoio à saúde das comunidades
periféricas do Rio de Janeiro, a partir do registro
das atividades desenvolvidas pelo proponente
nas comunidades em que atua. O produto
final será disponibilizado de forma gratuita a
fim de estimular a auto prevenção e fortalecer
a busca da superação das desigualdades e
diferenças de classe, raça, etnias e gênero.

FESTIVAL DE
MÚSICA E
CULTURA DE
RUA DE BANGU
Bangu Zona Oeste
coletivo
criatividade

Ocupar culturalmente a Praça Guilherme
da Silveira em Bangu com um final de
semana de atividades culturais. Serão dois
dias de muita música, poesia, exposições,
debates, dança, graffiti, audiovisual, skate
e economia criativa. Tudo isso aliado a
uma oficina de criação de instrumentos
musicais com materiais recicláveis onde
a mostra deste trabalho será feita em um
dos dois dias do Festival.

FLOREU: CORPO E NATUREZA

Ricardo de Albuquerque Zona Oeste
pessoa física
criatividade

Criar uma série fotográfica que integra pessoas
e natureza através da técnica da duplaexposição fotográfica. Serão fotografadas
pessoas e elementos da natureza periférica
da cidade do Rio de Janeiro. As imagens serão
sobrepostas criando um ser único e integrado
com suas texturas, ciclos e histórias. Como
contrapartida será oferecida uma oficina de
fotografia com celular gratuita para moradores
de periferias onde serão trabalhados:
técnicas básicas, o autorretrato e o resgate
de símbolos naturais regionais resultando em
uma exposição virtual.

FORMIGA VERDE
- EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DE
BASE COMUNITÁRIA
Morro da Formiga/
Tijuca - Zona Norte
organização social
educação

A iniciativa consiste na realização de
oficinas formativas voltadas para jovens
e adultos do Morro da Formiga para
o desenvolvimento de tecnologias e
práticas sustentáveis de baixo custo
relacionando saberes da agroecologia e
da permacultura. As oficinas acontecerão
no Espaço Ambiental Formiga Verde e
em parceria com o programa Hortas
Cariocas. As temáticas escolhidas
priorizam a geração de renda e a
segurança alimentar das famílias de
moradores, assim como um legado
para o Espaço comunitário tais como:
manejo de sistemas agroflorestais;
compostagem e bioconstrução.

GESTARTE ACARI

Favela do Acari Zona Norte
coletivo
equidade

Ministramos rodas de informação e oficinas
para pessoas gestantes na Favela do Acari
utilizando de linguagens artística (música dança
literatura e audiovisual) para a transmissão
de conhecimentos científicos sobre o período
puérpero-gravídico (fases do trabalho do parto
humanização do parto direitos reprodutivos);
trazendo para as pessoas grávidas da
favela informações que -via de regra- estão
restritas ao público do eixo centro-Zona Sul
do Rio de Janeiro ou seja trazendo para a
periferia um conhecimento que -por hábitosó é transmitido e disseminado nas áreas de
maior poder aquisitivo

GIGANTES
DE PEDRA:
ESTA TERRA
TEM DONO!
Pedra de GuaratibaZona Oeste
coletivo
criatividade

Buscamos através da realização de
um espetáculo em formato de cortejo
falar sobre a história da região e sua
identidade caiçara: a presença das etnias
indígenas que resistiram e lutaram pela
sua sobrevivência. Pedra é um local de
extrema importância nesta história de
resistência e esta produção cultural
busca contar essa história e falar sobre
as etnias que ali travaram batalhas para
sobreviver e preservar suas culturas.
Procuramos valorizar, preservar e
resgatar a identidade caiçara da Pedra
entendendo-a como parte fundamental
da identidade brasileira especificamente
da Zona Oeste do RJ.

GIGANTES
SONHADORES
- SEMENTE: A
FORÇA DOS ERÊS!
Penha Zona Norte
organização social
criatividade

Este projeto visa a criação e circulação de
um espetáculo a partir do surgimento de
um grupo circense periférico oriundo do
Complexo da Penha. O grupo é inspirado
nos Diablos de Cristóbal, da Guatemala,
no Reisado de Congo, do Cariri, e nos
palhaços das Folias de Reis e tem como
característica principal as máscaras e
grandes figurinos como simbologia cênica.
Através da realização de oficinas de
teatro popular perna de pau fabricação
de instrumentos recicláveis e criação de
figurinos propomos a criação do “Gigantes
Sonhadores: A força dos Erês!”.

GIRÔ!
MOVIMENTOS
QUE CONTAM
HISTÓRIAS
Campo Grande Zona Oeste
coletivo
criatividade

O projeto consiste na realização de três
oficinas de danças populares (Maracatu
Coco e Samba de Roda) e a realização
de um cortejo por Campo Grande junto
com os grupos de cultura popular da
região. Temos como objetivo valorizar
a diversidade cultural e a riqueza das
manifestações populares brasileiras
de forma coletiva fomentando e
reconhecendo a importância dos grupos
locais. A Zona Oeste do RJ é um caldeirão
cultural de grande potência artística e
forte presença da população negra e
com este projeto esperamos fortalecer
nossas raízes africanas valorizando a
produção artística local.

HABITI AÇÃO

Complexo da Maré Zona Norte
pessoa física
educação

A proposta busca promover
aulas ao vivo via zoom para
conscientização da população
em relação à importância de
respeitar o código de obra do
município que viabiliza uma
moradia salubre com dignidade.

JANELA
DOS SONHOS
Ramos Zona Norte
pessoa física
criatividade

“Janela dos Sonhos’’ é um projeto social
que visa estimular o desenvolvimento
criativo infanto-juvenil de moradores
de comunidades carentes. Utilizando a
reciclagem como ferramenta principal,
a iniciativa tem como proposta utilizar
materiais já disponíveis em casa para
trazer à vida brinquedos criativos e dar
uma nova roupagem para objetos que
seriam descartados desnecessariamente.
Seja pintando, cortando, colando
ou unindo um ao outro, a meta é ter
consciência de que as possibilidades são
inúmeras quando se trata do imaginário.

JOVEM NEGRO
E MEIO DE
PRODUÇÃO
Santa Tereza Centro
pessoa física
equidade

A iniciativa busca adquirir
equipamentos de produção
musical para o proponente, em
contrapartida será produzido um
produto musical (single/música)
utilizando o equipamento adquirido.

LABORATÓRIO
DE FORMAÇÃO
ARTÍSTICA - LAB1
Providência Centro
organização social
criatividade

A proposta fortalecer e corroborar com a
preservação da história da cultura afrobrasileira, formando e potencializando
a capacidade intelectual e artística de
jovens negros moradores dos territórios
periféricos e favelas. Com metodologia
inspirada no Teatro Experimental do Negro
- TEN, criado por Abdias do Nascimento
na década de 40, o Laboratório formação
artística - LAB 1, tem como propósito o
estímulo à formação artística em dança,
formação cidadã, valorização da cultura
negra e a inserção profissional no mercado
de trabalho da dança e da indústria
criativa. O projeto será realizado no Morro
da Providência e tem como público alvo
jovens negros entre 15 a 21 anos.

LUGAR DE FALO

Gamboa Centro
pessoa física
criatividade

Neste projeto pretende-se investigar
a função do matrimônio na ascensão
social de pessoas negras cisgêneras e
a posição extraconjugal que travestis
retintas ocupam nesses relacionamentos.
Desta forma, proponho a composição de
colagens digitais com fragmentos dos
diálogos travados, em aplicativos virtuais
de relacionamento, estampada em
camisetas como objeto expositivo de arte.

MÃE E
MUITO +
Grajaú/Morro dos
Macacos - Zona Norte
organização social
equidade

O projeto visa oportunizar ferramentas
para a emancipação social, financeira e
emocional da mulher de favela. Através
de uma tecnologia social própria
contemplando os eixos da Educação
Terapia Cidadania Garantia de direitos
Empreendedorismo e Empregabilidade
elas têm acesso a aulas que criam
autonomia social e auto cuidado
e interesse a voltar a estudar para
recolocação no mercado de trabalho
ou para empreender. A metodologia
aplicada durante 3 meses conteúdos nos
eixos: da Educação, Terapia, Integração
social e Proteção social Integral, além
de 2 meses de mentorias focais em
Empreendedorismo e Empregabilidade.

MAPEAMENTO DE
PESSOAS TRANS
NO AUDIOVISUAL
NA ZONA OESTE DO
RIO DE JANEIRO
O projeto cobre todos
os bairros - Zona Oeste
pessoa física
equidade

Projeto de mapeamento de pessoas
transgêneros e transexuais no
audiovisual periférico produzido na
região da Zona Oeste da cidade
do Rio de Janeiro através de
realização de pesquisa quantitativa
com profissionais do audiovisual.
O mapeamento será disponibilizado
em site autoral.

MATERIALIZAÇÃO
DO ATELIÊ DE
SERIGRAFIA
FUDIDA SILK
Grajaú Zona Norte
coletivo
criatividade

Nossa iniciativa consiste na criação e
estruturação de um ateliê completo de
serigrafia no qual poderíamos realizar
nosso ofício do zero ao final assim
como reciclar nossas matrizes para
assim possibilitar maior estabilidade
e fluidez tanto criativa quanto
financeira também abrindo a grande
possibilidade de realizarmos oficinas
serigráficas para passar a frente a
outras pessoas trans nosso ofício.

MENINAS NA CIÊNCIA E NA CULTURA

São Cristovão Zona Oeste
pessoa física
educação

Realizar duas Rodas de Conversa
exclusivamente com meninas entre 16 e 20
anos das redes públicas de ensino buscando
incentivá-las a se interessarem pela Ciência e
pela busca de instrumentos para a equidade
de gênero para o ingresso no meio acadêmico
incentivando a realização de mentorias de
tomada de decisões de democratização de
informações de oportunidades educacionais e
profissionais. Aplicar um opinário participativo
ao final dos encontros como instrumento de
diagnóstico para identificação das demandas
do grupo participante e o início de formalização
de uma rede de contatos.

MOVIMENTO
HANDS MODA
EM LIBRAS
Lins de Vasconcelos Zona Norte
pessoa física
moda

Este projeto que foi criado tem a iniciativa
de promover a Marca Movimento Hands,
que é voltada para a Comunidade surda
com a proposta de disseminar a Libras
e a Cultura Surda nas ruas e criar fontes
de trabalho para pessoas surdas direta/
indiretamente na marca. Além disso,
busca gerar na Comunidade Surda
o orgulho de ter uma marca que fale
sua língua e conte sua história para a
sociedade através da moda.

NOSSAS
HISTÓRIAS:
LEITURA NA
QUARENTENA
Virtual Zona Norte
pessoa física
educação

A proposta visa a partir da promoção
da leitura e da saúde fazer com que os
jovens interajam, leiam mais, tenham
acesso à livros, autores, ilustradores e
ressignifiquem seu território.

OFICINA
DE BOLSAS
ECOMODA
RE-FARM CRIA
Maré Zona Norte
organização social
moda

A Oficina de bolsas EcoModa é um
conceito do fazer moda a partir do
reaproveitamento de resíduos têxtil.
Propomos uma oportunidade de
aprendizado priorizando uma maior
possibilidade de formação profissional
em compromisso com a diversidade de
gêneros e moradores de comunidades.
Nosso eixo central é o reuso estabelecido
numa cadeia circular dos produtos. No
processo do aprendizado a metodologia
ecomoda se dar por conta inicialmente
do ressignificado dos produtos e depois
pelo curto tempo de produção gastando o
mínimo de energia garantindo assim uma
lucratividade maior para o empreendedor.

PENSAR A
PALAVRA CORPO CASA
DA PALAVRA
Complexo do Alemão Zona Norte
organização social
criatividade

O projeto propõe a realização de 4
encontros híbridos de 2 horas cada com
o intuito de estimular o desenvolvimento
de estratégias de produção da PALAVRA
como ferramenta de cura resistência e
empoderamento através do debate de
temas que irão apontar rumos de PENSAR
através das expressões criadas pelo
corpo. Conduzidos por Carol Dall Farra
poeta rapper e slammer e a convidada
Ryane Leão poeta e professora cada
encontro prevê a participação de até
40 jovens de regiões periféricas a partir
de 15 anos podendo ser 20 do Rio de
Janeiro (presencial) e 20 dos demais
estados (remotamente).

RE-CRIANDO
O BATUCAVIDI:
ESTRUTURAR
O PRESENTE
GARANTIDO O
FUTURO.
Vidigal Zona Sul
coletivo
educação

Manutenção e reestruturação do
projeto BatucaVidi. Através de
treinamentos de planejamento e
gestão, a equipe do projeto e seis
alunos serão mentorados nesse
processo por especialista de fora
da favela.

RESSIGNIFICANDO
DORES E
VIVÊNCIAS
ATRAVÉS DA
COLAGEM
Santa Marta Zona Sul
pessoa física
educação

A proposta objetiva desenvolver uma
construção teórica e poética através
da colagem analógica onde o objetivo
seja transformar o olhar para um
universo feminista ressignificando
dores e vivências gerando autonomia e
potência para as mulheres.

TEATRE-SE

Morro do Cantagalo Zona Sul
coletivo
criatividade

A proposta deste projeto é a realização da
segunda edição do Festival Favela Mulher
que teve sua primeira ação territorial no ano
de 2016 com apoio da Secretaria Municipal
de Cultura do RJ. O “Festival Favela Mulher:
festival de cultura negra feminista e
faveladacontou com a participação de
mulheres oriundas de favelas protagonistas
em suas áreas de atuação e de diversos
grupos culturais e foi planejado organizado
e implementado coletivamente pelas jovens
mulheres integrantes do grupo de teatro
feminista Teatre-se.

TECENDO
POSSIBILIDADES
ATRAVÉS DA
COSTURA
Gamboa Centro
pessoa física
educação

A proposta objetiva a elaboração de
uma oficina de costura e debate a fim de
fomentar e construir novas possibilidades
e olhares acerca do mercado de trabalho
da moda e da arte para mulheres
trans e travestis.

TREINO ITINERANTE DE PASSINHO

Vila Turismo, Jacarezinho,
Mandela e Amorim Zona Norte
coletivo
criatividade

Escolhemos 4 regiões próximas para levar o
treino de passinho já detalhadas aqui: Vila
Turismo Jacarezinho Mandela e Amorim.
Acompanhamos de perto a redução de
trabalho informal, o fechamento das escolas e a
redução das já diminutas atividades artísticas
na favela promovidas pelo Estado ou mesmo
por coletivos e atores culturais locais. Vemos
e sentimos o quanto isso tem sido prejudicial
para crianças e jovens. Nós mesmos tivemos
que parar e agora ao pensarmos novas
atividades temos em mente este desafio.

VERÕES PERIFÉRICOS

Campo Grande Zona Oeste
pessoa física
moda

A proposta trata-se de uma campanha de
verão produzida e executada pela e para a
periferia. O intuito é criar uma campanha que
retrata o verão carioca a partir da periferia
e não da zona sul do Rio de Janeiro como
estamos acostumados a ver. O objetivo da
proposta é fazer releituras de peças de verão
presentes no guarda roupas desses jovens e
criar uma campanha que busque valorizar
essa estética e através deste trabalho
gerar reflexões sobre o que é lido como
belo ou atrativo.

VIRADÃO SAPATÃO
- COMPLEXO
DO ALEMÃO
Complexo do Alemão Zona Norte
coletivo
equidade

Em alusão ao Viradão Cultural o
projeto tem como objetivo promover a
preservação da cultura e memória lésbica.
O Viradão Sapatão visa promover dentro
de um território de favela - Complexo do
Alemão - a arte e a cultura de mulheres
lésbicas. Através da: dança teatro música
literatura e performances levando como
principal mensagem a luta contra a
lesbofobia o racismo e a violência contra
as mulheres. O projeto será a partir de
uma construção e uma produção coletiva
feita por lésbicas moradoras do Complexo
do Alemão em articulação com lésbicas
de favelas vizinhas.

VIVENDO UM SONHO SURF

Rocinha Zona Sul
coletivo
educação

Proporcionar aulas de surfe com segurança
através da compra de equipamentos novos
e adequados para crianças e adolescentes.
Sabemos que o surfe é um esporte de elite
pelo valor dos equipamentos (pranchas por
exemplo) por este motivo não temos pranchas
suficientes e em perfeitas condições de uso
devido ao seu valor elevado. Ainda pensando
na saúde das crianças, queremos comprar
uma barraca tenda para as crianças ficarem
na sombra enquanto esperam sua vez
de entrar no mar.

