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Participação das Mulheres
nas políticas Culturais  do es

43% dos projetos
contemplados pelo
Funcultura 2019 São
liderados por
mulheres
Do total de 418 projetos
contemplados pelos editais
do Funcultura 2019, 524
foram realizados por PF,
sendo 168 liderados por
mulheres. 

Projetos Funcultura 2019 e Lei Aldir Blanc

32% dos projetos
contemplados pela
lei Aldir Blanc São
liderados por
mulheres
Do total  de 771 projetos
contemplados pelos editais
da LAB,  524 foram
realizados por PF, sendo 168
liderados por mulheres. 

32 iniciativas
abordam
temáticas de
gênero 



festival luz del fuego - mini-edição
online

Gabriela Gomes Brown

descrição
O Luz Del Fuego é uma aceleradora de artistas e
um festival de potências de mulheres cis e não
binárias. É a segunda edição desse festival de

música que possui a maior participação feminina
no Espírito Santo, tanto na line quanto na

produção. 
investimento

R$50.000,00

município
Vitória

Ações
Evento realizado em 4 dias de apresentações,
contando com 8 artistas headline e 2 artistas

emergentes. Evento plural, inclusivo e que
celebra as diferenças étnico-raciais e

diversidade sexual. 



Jéssica Borges dos Santos

feira ventre

descrição
A Feira Ventre vem com a proposta de resgate da

Ventre criativo, que atuava no processo de
consolidação de pequenas marcas através da
comercialização, com produção de conteúdo e

divulgação das marcas, visando o fortalecimento
da economia criativa feminina

Ações
Programação online em formato de Talkshow e

Workshop, realizado em 4 dias. A Feira
complementa a programação online, com

exposição das marcas inscritas e selecionadas
via curadoria. investimento

R$50.000,00

município
Vitória



Diálogos no tempo: histórias de
mulheres capixabas

Lívia de Azevedo Silveira Rangel

descrição
O projeto propõe um diálogo investigativo e

histórico entre as experiências, ideias e ações das
mulheres capixabas de outrora em relação

àqueles que desenvolvem hoje no Espírito Santo
trabalhos que continuam a desbravar espaços

que ainda contam com pouca representatividade.
investimento

R$50.000,00

município
Vitória

Ações
Ciclo de 6 encontros online, com transmissão
ao vivo, em que cada convidada dialoga com a
trajetória de uma personalidade feminina do

passado. 



Itinerância Feminina - A Mostra Mulheres no
Cinema

Ana Gabriela Nogueira 

descrição
O projeto discute a pluralidade do feminino sem

esquecer a forma do cinema e o caráter
cineclubista. Propõe o debate de desconstrução

de padrões que cercam e se impõem sobre a vida
das mulheres, com foco no mercado audiovisual. investimento

R$50.000,00

município
Vitória

Ações
Programações gratuitas e online, com mostra

itinerante e debate com as editoras dos filmes,
incluindo com palestra com a Editora Natara
Ney, discutindo a plena e efetiva de mulheres

nos postos de trabalho.



projeto de residência, acompanhamento e
formação artística virtual "mulheres

múltiplas"
Andreia Falqueto Lemos

descrição
O projeto visa a criação de um espaço de

pesquisa, troca, crítica e desenvolvimento de um
grupo de mulheres que poderão expor sua

produção, receberem sugestões, criarem ou
apropriarem o seu objeto de trabalho. investimento

R$60.000,00

município
Vitória

Ações
Residência formativa em artes visuais realizada
de maneira online, com acompanhamento de 
 equipe da área artística, para incentivar e dar

visibilidade às mulheres artistas, ou aspirantes.
em situação periférica.



Encantadeiras - laboratório de imersão
e experimentação artística

Luíza Barreto Boechat

descrição
O projeto consiste na residência artística para a

criação da primeira etapa de desenvolvimento do
espetáculo autoral feminino "Encantadeiras", a

ser realizado futuramente. É um projeto coletivo
que abraça a individualidade poética e a potência

criativa das artistas.
investimento

R$60.000,00

município
Vitória

Ações
Residência artítica online, via zoom, prevendo
um laboratório de experimentação e imersão

artística-criativa-poiética.



As oito de março: mulheres diretoras no
teatro contemporâneo brasileiro

Maria Aidê Malanquini

descrição
O projeto é uma mostra de teatro online como

forma de celebrar o dia internacional da mulher, 
 utilizando o viés da direção teatral para

promover debates que extrapolam o campo das
artes como divisão sexual do trabalho, machismo,

preconceiro, assédio, entre outros. 
investimento

R$100.000,00

município
Vitória

Ações
Exibições no Youtube das gravações dos

espetáculos dirigidos por diretoras de teatro
brasileiras. Após a exibição é realizado um

debate com cada diretora, onde poderão falar
sobre seu processo criativo, além de responder

perguntas do público.



Semana da mulher sambista

Monique da Rocha Alves

descrição
A semana formativa em homenagem ao "Dia da

Mulher" e ao "Dia da Mulher Sambista" vem
reafirmar a importância da mulher na trajetória
do samba e fazer com que ela continue sendo

protagonista nos dias de hoje. investimento
R$30.000,00

município
Vitória

Ações
Realização de um seminário da temática

Mulheres Sambistas, com transmissão ao vivo
pelo canal do Youtube, criado especialmente

para o evento.



pelo grito que o mundo precisa - podcast
coletivo nísia

Daniela Barreto Andolphi

descrição
O projeto consiste em democratizar os conteúdos

debatidos pelo Coletivo Nísia, que surge da
necessidade de dar protagonismo a um grupo de

mulheres residentes em periferias da Grande
Vitória, usando como principal instrumento a

literatura e a poesia.
investimento

R$20.000,00

município
Vila Velha

Ações
Produção de um Podcast liberado

quinzenalmente, a partir de uma linguagem
informar e de fácil acesso. As próprias

participantes do coletivo farão as gravações,
edições e organização dos conteúdos.



mulheres em ação

Gabriela da Cunha Brasil

descrição
O projeto tem por objetivo a criação de um

webprograma para apresentar os desafios e
incentivos em produções artísticas pertinentes ao

público de identificação feminina. A intenção é
dar destaque às mulheres capixabas que

lograram êxito em suas obras em cenários
diferentes.

investimento
R$20.000,00

município
Vitória

Ações
Produção de um podcast, distribuído em

plataformas virtuais, a partir de pesquisas e
entrevistas com artistas mulheres, com criação

de conteúdos relacionados à elucidação dos
temas abordados. 



Não me calo

Geisa Katiane da Silva

descrição
O projeto consiste na criação de um aplicativo em

que mulheres consigam alertar umas às outras
em relações a locais em que sofreram algum tipo
de violência, havendo a percepção do quanto a
violência afeta as mulheres no Espírito Santo. investimento

R$50.000,00

município
Vitória

Ações
Criação e divulgação do aplicativo, com

inserção dos dados do Mapa da Violência
Contra  a Mulher e verificação dos relato

incluídos no aplicativo.



Mulheres na música erudita

Ladart Produções e Consultoria Ltda

descrição
O projeto consiste na produção de uma websérie

documental que pretende abordar a vida de
algumas mulheres da música erudita do espírito

Santo, compartilhando suas experiências,
trajetórias, dificuldades e sua arte através da

música. 
investimento

R$50.000,00

município
Vitória

Ações
Produção de uma websérie documental com 4

episódios, cada um com uma personagem
inserida no universo da música de orquestra e

erudita. Será disponibilizada no Youtube.



Negras guerreiras

Laudeni Sales Martins

descrição
O projeto consiste na produção de uma série de

vídeos-dança que retrata de maneira singular
guerreiras negras que lutaram contra a

escravidão. Todas serão interpretadas por Lalau
Martins e registradas pela cineasta Sandy

Vasconcelos.
investimento

R$50.000,00

município
Cariacica

Ações
A série é composta por 5 vídeos-dança, cada
um representando uma guerreira negra. A
produção será disponibilizada no Youtube,



Descolonizando o corpo: o retorno à deusa

Lidyelen Santos Inocêncio

descrição
O projeto visa a popularização/acessibilidade de

acesso das mulheres ao conhecimento e a
ferramentas que as empodere e dê o

autoconhecimento, como a dança. Para tanto,
abordará a história da luta feminina, sociedade
matriarcais e o papel da mulher na sociedade.

investimento
R$20.000,00

município
Vitória

Ações
O projeto conta com uma série de 4 encontros
online, cada um com uma temática relevante
relacionada ao tema principal. Cada encontro
terá duração de 2 horas, de forma online via

plataforma Zoom. 



Só conto pra elas

Lorena Lima Nascimento VIla Nova

descrição
O projeto tem como proposta a elaboração de

um e-book com a coletânea de contos femininos
autoficionais produzidos por Lorena Lima. Cada

conto possui recorte histórico de diferentes
mulheres. investimento

R$20.000,00

município
Via Velha

Ações
Produção do e-book disponibilizado de forma

gratuita em plataforma digital. Além disso, será
ofertado ao público feminino uma oficina on-

line de produção de contos autoficcionais
ministrada pela escritora.



Websérie ser mulher 2

Mirela Marin Morgante

descrição
Elaboração de uma websérie trazendo a

singularidade cultural e experiências cotidianas
de mulheres capixabas, sendo enfatizadas as
funções exercidas apenas por mulheres e as

relações com ofícios tradicionais, como
desfiadeiras de siri, paneleiras e mulheres

ciganas da região de Fundão.

investimento
R$50.000,00

município
Vitória

Ações
Serão produzidos 6 episódios, abordando 6

mulheres/personagens distintos., utilizando a
abordagem do documentário observacional. A
divulgação do conteúdo será a partir das redes

sociais do projeto.  



Escute as manas! coletivo elas tramam

Nieve Matos da Silva

descrição
O projeto consiste na criação de podcasts e
áudios curtos do coletivo Elas Tramam, com

leituras dramáticas e cenas comentadas. Entre os
temas há a presença de dramartugias negras,

feministas e LGBTTs. investimento
R$20.000,00

município
Vitória

Ações
Serão produzidos e divulgados 6 podcasts com
as leituras dramáticas e cenas comentadas no

Spotify. Além disso, serão produzidos 30 áudios
curtos com cenas e microcontos divulgados via

Whatsapp.



Caixa de experimentação: as paneleiras

Renata da Penha Apolinário

descrição
O projeto consiste na produção de vídeos com
informações sobre o processo de criação das

paneleiras, reunindo em um só espaço literatura,
artes plásticas e audiovisual. O projeto busca

destacar a responsabilidade das mulheres negras
no processo de confecção das panelas e a

manutenção da tradição. 

investimento
R$20.000,00

município
Vitória

Ações
O projeto chegará de forma gratuita para 600
estudantes da escola pública de Goiabeiras -
CEI Criarte. Serão elaborados 5 vídeos com

informações sobre o processo de criação das
paneleiras, que irão juntamente aos

equipamentos necessários para a criação de
brincadeiras, objetos poéticos e ou utilitários

presentes nas caixas.



Ser mulher

Expurgação Filmes e Produções Ltda

descrição
O projeto visa a elaboração de uma série em que

mostra a diversidade de femininos dentro da
multiplicidade de comunidades tradicionais do

Espírito Santo. Percorrendo a história, o cotidiano
e os costumes dessas mulheres, evidencia

aspectos fundamentais de cada grupo étnico.
investimento

R$25.000,00

município
Vitória

Ações
A série produzida apresentará 4 episódios, cada

um com 26 minutos de duração. Em cada
episódio serão apresentadas duas

mulheres/personagens das comunidades
tradicionais.



Usula Dart Bottrel do Nascimento

retratos de mulheres

descrição
A partir das memórias e histórias de mulheres
vítimas da violência durante a Ditadura Militar,

bem como de mulheres moradoras de periferias
de Vitória, que sobrevivem à violência cotidiana, o

projeto propõe uma reflexão sobre a violência
praticada pelo Estado em nome da ordem social. 

investimento
R$40.000,00

município
Vitória

Ações
Será produzido um documentário com as

entrevistas das mulheres que testemunharam
durante a Audiência Pública da Comissão
Nacional da Verdade ocorrida na Ufes em

setembro de 2014. 



sola

Natália Gonçalves Dornelas

descrição
Produção de um curta metragem de ficção
centrado no processo de reconstrução da

identidade vivido por Flora, mulher negra e
arquiteta que tenta lidar com a solidão da mulher

negra em seu dia a dia. Assim, coloca em
discussão o racismo estrutural; a solidão da

mulher negra e as opressões vividas por ela; bem
como destaca as mulheres na produção

audiovisual.

investimento
R$80.000,00

município
Viana

Ações
Produção do curta metragem, com exibição de

estreia de forma pública e gratuita, com a
promoção de debate, a fim de ampliar as

discussões das questões relacionadas ao filme.



o caso aracelli: o machismo como
principal suspeito

Yasmin Nolasco Ferreira Santos

descrição
O projeto visa a produção de documentário que
aborda o assassinato de Araceli Cabrera Crespo,

em 1973. O documentário foca nas mulheres que
foram vitimizadas pelo crime e como as visões
machistas foram capazes de culpabilizar a mãe

de Araceli. 
investimento

R$70.000,00

município
Vitória

Ações
Produção de um documentário de 50 minutos,
que será lançado em plataformas online para

que sejaa livremente assistido e acessado. 



Maria ortiz, uma mulher de água e fogo
Tatiana Esteves Rabelo

descrição
O projeto consiste na produção de um

documentário que conta a história de uma das
primeiras heroínas do Espírito Santo. Dessa

forma, busca dar voz e protagonismo à mulher,
combatendo o ocultamento histórico que não
considera os feitos e conquistas da população

feminina, 

investimento
R$40.000,00

município
Vitória

Ações
Produção do documentário em formato de

animação,  que será divulgado em festivais e
mídias sociais



Somos todas terezas - Gênero, raça, arte,
cultura, interseccionalidade, religiosidade e

ações políticas entre as mulheres negras
Marilene Aparecida Pereira

descrição
O projeto visa a execução de uma seminário que
busca discutir raça e gênero através do viés da
cultura, da arte, da interseccionalidade e das

ações de políticas públicas, propondo ressaltar a
participação da mulheres dentro do processo

cultural das mais diversas formas. 
investimento

R$20.000,00

município
Vitória

Ações
Realização de um dia de seminário gratuito,

com posterior produção de vídeo com a
compilação das imagens e mesas temáticas

realizadas. O vídeos será divulgado nas redes
sociais do seminário, do Neab e do Núcleo de

Mulheres Negras.



Julio Cesar Pires

Ocupação 028: 1ª mostra internacional Luz del
fuego de mulheres brasileiras na fotografia

descrição
O projeto busca dar visibilidade para a produção

fotográfica feminina brasileira e favorecer a
projeção de fotógrafas LGBTQI+. Vem a ser uma

ferramenta de democratização da participação de
mulheres negras, indígenas e trans em editais de

exposições coletivas.
investimento

R$15.000,00

município
Cachoeiro de Itapemirim

Ações
Realização de uma exposição coletiva com

fotógrafas brasileiras entre 18 e 29 anos. A ação
também prevê oficinas formativas às

envolvidas.



12º encontro feminino de
parkour 2021

Carolinne Fernandes Goes

descrição
O evento é uma forma de reunir e incentivar as

mulheres no Parkour no Brasil. Apesar do
Parkour ser uma atividade majoritariamente

masculina, é uma ferramenta de
empoderamento feminino, em que as mulheres

praticantes relatam melhora considerável na
confiança. 

investimento
R$15.000,00

município
Vila Velha

Ações
Realização do evento juntamente à oferta de
treinos gratuitos na grande Vitória e oficinas

direcionadas às mulheres.



Feminismo ideal e sadio: os discursos
feministas nas vozes das mulheres

intelectuais capixabas
Lívia de Azevedo Silveira Rangel

descrição
O projeto se concentra na análise dos discursos
feministas que circularam na imprensa capixaba

entre os anos de 1924 a 1934. O objetivo foi
identificar as particularidades presentes no

femininismo profeirdo pelas mulheres capixabas. investimento
R$20.000,00

município
Vitória

Ações
Edição e publicação do livro com a pesquisa

elaborada, trazendo a análise sobre os
discursos feministas.



Residência Mulheres Urbanas

Camila Gonçalves Correa

descrição
O projeto prevê um encontro de arte voltado
para formação e visibilidade das artistas do

Espírito Santo em contato com o movimento
nacional de mulheres nas artes urbanas e visuais.  
Vem com o desejo de construção coletiva de uma

intervenção urbana com o diálogo entre as
participantes e o público.

investimento
R$60.000,00

município
Vitória

Ações
Debates e reuniões com as residentes acerca
de sua experiências profissionais e sobre ser
mulher na arte. Realização de pinturas nos

murais



Por elas e por outras

Nieve Matos da Silva

descrição
O projeto tem como objetivo reunir todas as

ações do coletivo Elas Tramam, aproximando o
público leitor da literatura dramática, prezando

pela formação de novas autoras.
investimento

R$15.000,00

município
Vitória

Ações
Publicação impressa de 300 exemplares dos e-

books, prevendo a realização de sarau
performático, oficina de escrita criativa e

seminário. 



Anastácia Santana Monteiro

Videoclipe de sou dessas/eu não

descrição
O projeto propõe produção do clipe da cantora

Anastácia. A poética das canções discorre sobre a
mulher que abraça a sua individualidade, a

despeito de qualquer relacionamento. As canções
exploram essa nova mulher moderna e decidida,

que reconhece e enfrenta as situações. 
investimento

R$30.000,00

município
Vila Velha

Ações
Criação, produção e divulgação do segundo
clipe da cantora Anastácia, com a divulgação

das duas faixas "Sou Dessas" e "Eu Não"



Meu corpo fêmea

Patrícia Eugênio de Souza

descrição
O projeto prevê desenvolver um pensamento de
empoderamento e reflexão sobre os direitos das
mulheres na sociedade atual através do funk. O
projeto é resultado da pesquisa da artista sobre
os diversos sons que envolve o funk com letras

feministas. 
investimento

R$30.000,00

município
Vitória

Ações
Gravação do primeiro álbum com 5 músicas

autorais da cantora e compositora Patrícia Ilus
e produção de três videoclipes. As músicas
serão lançadas na plataforma ONErpm e
videclipes nas redes sociais e no canal do

Youtube. 



tpm - todas podem mixar

Instituto das Pretas.Org

descrição
O projeto busca a conscientização da mulher por
meio da educação musical, com base na cultura

hip hop. Visa incentivar o potencial das mulheres
neste segmento e orientá-las como se sobressair
num campo predominantemente ocupado por

homens e, desta forma, restaurar a sua
autoestima e estimular seu talento. 

investimento
R$15.000,00

município
Vitória

Ações
O projeto prevê ações com as suas ofinas de
especialização em mixagem, com evento de

encerramento e certificação das participantes. 



Contatos
 

Secretário de Estado da Cultura
Fabricio Noronha

(27) 3636 7101/7102
gabinete@secult.es.gov.br

 
Subsecretária de Estado de Políticas

Culturais
Carolina Ruas Palomares

(27) 3636 7101/7102
gabinete@secult.es.gov.br

 
Gerência de Territórios e Diversidade -

GETD
Marianne Malini - Gerente

(27) 3636.7141
marianne.malini@secult.es.gov.br
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