
 

JANAÍNA CHAVIER SILVA 

Atua principalmente nos temas relacionados à 
“teoriaprática” espacial, no borrar das fronteiras entre: 
urbanismo, artes visuais, literatura, arquitetura e design. 
Curriculo Plataforma Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4793694047614064 

 

1) Formação Acadêmica 

Doutoranda (Bolsista CNPQ) pela Universidade Federal da Bahia no curso de 

Arquitetura e Urbanismo (2015 – em andamento). 

Mestre pela Universidade Federal da Bahia no curso de Arquitetura e Urbanismo 

(2012- 2014). 

Possui graduação em Design pela Universidade do Estado de Minas Gerais 

(2000-2004). 

Graduação incompleta em Arquitetura e Urbanismo, pelo UnilesteMG ( 2007-

2010). Membro do grupo de pesquisa Laboratório Urbano/ PPGAU_UFBA. 

(http://www.laboratoriourbano.ufba.br/) 

Integrante da equipe da Revista Redobra/PPGAU_UFBA, onde atua como 

Designer Gráfico e Editoração. (http://www.redobra.ufba.br/) 

 

2) Experiência na análise de projetos em editais e concursos na área 

cultural 

Foi convidada pela Fundação Cultural do Estado da Bahia , para integrar a 

Comissão Temática do Edital 06/2016 - Setorial de Artes Visuais 2016. Integrou 

tal Comissão de 17/09 a 26/09 de 2016. Foi membro do Grupo Temático de 

assessoramento técnico à Comissão Deliberativa do Fundo Pernambuco de 

Incentivo a Cultura, Edital FUNCULTURA 2013/2014 na área/linguagem de 

ARTES PLÁSTICAS. 

Foi membro da Comissão de Seleção do Edital 09/2013 do Calendário das Artes 

no período de 10 a 14 de fevereiro em Salvador, BA. 

Em julho de 2012 foi convidada pela Comissão Deliberativa do Funcultura do 

Estado de Pernambuco, através da indicação da Coordenadoria de Artes Visuais 

http://www.redobra.ufba.br/


para compor o Grupo Temático Artes Visuais para a avaliação de projetos do 

Edital Funcultura Independente 2011/2012. 

 

3) Experiência profissional na Área Cultural nos últimos dez anos. 

Artes Visuais 

Em Dezembro de 2013 em Ipatinga, lançou o livro OFÍCIOS. Narrativas e 

reflexões sobre o trabalho artesanal na cidade de Ipatinga, onde atuou com 

organizadora e escritora de alguns dos textos. ( 

http://diariodoaco.com.br/noticias.aspx?cd=77341 ) 

De setembro a outubro de 2013 participou da Bienal do Sertão em Feira de 

Santana (BA) com uma vídeo-instalação coletiva, intitulada: Onde reside o 

Serão. 

De fevereiro de 2011 a novembro de 2012, trabalhou no NAE (Núcleo de Arte 

Educação) do MAMBa (Museu de Arte Moderna da Bahia), onde atuou como 

Supervisora/Coordenadora da Mediação Cultural. 

Em 2010 foi contemplada pelo Projeto de Lei Municipal de Incentivo à Cultura de 

Ipatinga (MG) com o projeto de artes visuas, intitulado “Ofícios” onde atuou como 

artista visual e pesquisadora. O projeto explorou as relações estabelecidas entre 

cidade, sociedade e memória, recolhendo, 

registrando, documentando e revelando de uma forma sensível um recorte da 

estória das práticas artesanais na cidade de Ipatinga. O projeto resultou em um 

documentário e um livro, os quais foi organizadora. De 2007 a 2010 integrou o 

Hibridus (Ipatinga-MG), grupo de dança contemporânea que discute a relação 

entre o corpo e a cidade, tendo criado várias performances através dos prêmios 

Funarte Klauss Vianna 

2007/2010.(http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Hibridus) 

Foi, durante todo o ano 2007, pesquisadora bolsista pelo Usicultura, compondo, 

com outros quatro artistas, o 1º Fórum de Arte Contemporânea (Ipatinga). A 

pesquisa finalizou com uma exposição na galeria do Centro Cultural Usiminas 

(01/03 de 2008). 

Participou, entre 2006 e 2009, do grupo de vídeo Molin TL, realizando 

experimentações em vídeos que abordam as temáticas: afetos e cotidiano. Com 

o coletivo, participou de mostras de cinema, tais como: Mostra permanente de 

vídeo do Itaú cultural, Cinema Mundial – Indie, 9º Mostra internacional de curtas 



de Belo Horizonte e a Mostra Curta Circuito. Atuação na organização de 

Seminários, Eventos, Congressos Em dezembro de 2014 atuou como 

articuladora do Grupo de Estudos Alteridade, imagem, etnografia no 

CORPOCIDADE 4 – Experiências de Apreensão da Cidade. ( 

https://corpocidade4.wordpress.com/apresentacao/ ) 

Em abril de 2012 atuou como monitora da Oficina “BAixo BAhia Futebol Social” 

no 

CORPOCIDADE 3 – 3° Encontro Cidade&Cultura. ( 

http://www.corpocidade.dan.ufba.br/2012/ ) Em outubro de 2012 atuou como 

colaboradora na organização dos trabalhos dos Saraus Culturais Urbicentros, 

um encontro de 4 dias, realizado pelo Programa de Pós-graduação em 

Arquitetura e 

Urbanismo da UFBA. Com diferentes linguagens artísticas (musical, literária, 

fotográfica, videográfica, performances, instalações urbanas) os Saraus discute 

a lógica do abandono e a exploração especulativa das áreas centrais e 

tradicionais das cidades. 

( http://www.ppgau.ufba.br/urbicentros/2012/?page_id=92 ) 

De 2007 a 2010, fez parte da equipe de organização e produção do ENARTCI, 

encontro de dança contemporânea, que acontece anualmente na cidade de 

Ipatinga. 

( http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Hibridus ) 

 

4) Curadorias 

Fez parte da equipe de pesquisadores da Curadoria Educativa da 3º Bienal da 

Bahia de 2014, durante o mês de outubro, novembro, dezembro de 2013. 

( http://bienaldabahia2014.com.br/wp/a-bienal/equipe/ ) Fez parte da equipe 

curatorial da PID 2013-2014 – Plataforma Internacional de Dança 

Contemporânea. Professora de Artes 

 

5) Textos Publicados 

Livro Ofícios. Narrativas e Reflexões sobre o trabalho artesanal em Ipatinga 

Adelina – Construções Bigode e Expedito – O Bar Serafim – Diversões 

Livro LASTRO NE Encontro de Arte e Crítica no Nordeste/ 2014. Um incerto Bar 

Museu. (http://issuu.com/lastroarte/docs/lastro_revisado) 



 

Revista PISEAGRAMA/2012 

O Porto de Botes. ( http://piseagrama.org/artigo/127/porto-de-botes/ ) 

 

Revista Redobra /2012, 2013, 2014. 

Sobre acúmulos e sobreposições. Um pequeno recorte sobre a praça Cairu 

(http://www.redobra.ufba.br/wpcontent/ 

uploads/2013/12/redobra12_EX10_janaina_joselinda.pdf) 

 

Baixo Bahia. O futebol com tática de apreensão da cidade. 

(http://www.redobra.ufba.br/wp-content/uploads/2013/06/redobra11_13.pdf) 

 

Tarô de Memórias – Um jogo de recortes e relações da cidade de Salvador 

(http://www.redobra.ufba.br/wp-

content/uploads/2014/10/RD13_EX02_Tar%C3%B4-de-Mem 

%C3%B3rias-.pdf ) 



JULIO CESAR POMPEO 

 

Julio Pompeo, ator, dublador, produtor e avaliador de projetos culturais. Mestre 

em Artes pela ECA–USP e Bacharel em Artes Cênicas (Interpretação Teatral) 

pela Unicamp. Parecerista do Ministério da Cultura na área de Artes Cênicas 

(Teatro, Dança, Circo, Ópera, Mimica, Ações de Capacitação e Treinamento de 

Pessoal), foi avaliador de projetos de teatro no Programa Cultural Caixa (Caixa 

Econômica Federal), edição 2016/17 e avaliador de projetos para a SEDUCE–

Goiás, nos editais 2016/17 das áreas de Circo, Demandas Culturais e Teatro. 

Orientador de direção, dramaturgia e interpretação no Projeto Ademar Guerra 

da Secretaria de Cultura do Estado de SP; jurado do Mapa Cultural Paulista; e 

do Festival de Teatro de Botucatu, SP. Foi ator-manipulador e produtor da Cia. 

Teatro de la Plaza, de teatro de bonecos, participando de festivais no Brasil, 

Argentina, Bolívia, Colômbia, Espanha, França e Singapura. Ator e produtor da 

Cia Ludens, tendo o espetáculo O Fantástico Reparador de Feridas sido 

indicado ao prêmio Shell de Teatro 2009. Como ator, além dos trabalhos com o 

Teatro de la Plaza (A Revolução na Cozinha, Manomovies e Museu Itinerante) 

e com a Cia Ludens (Balanganguéri, O Recruta Dennis, Idiota no País dos 

Absurdos e Dançando em Lúnassa), atuou, entre outros, em Visões–Uma Peça 

para Cegos, SubUrbia, Coração dos Outros–Saravá, Mário de Andrade!, Um 

Certo Faroeste Caboclo e Procurando Firme. Também trabalha como dublador 

de séries, desenhos animados, documentários, filmes, reality shows e novelas 

nos principais estúdios de São Paulo. Na área de dramaturgia, adaptou para 

teatro de bonecos as peças Sonho de uma noite de verão, de Shakespeare e A 

trágica história do doutor Fausto, de Marlowe. 



MARIANE FEIL 

 

Áreas de atuação: assistente de direção, diretora teatral, produtora, gestora 

cultural, parecerista em projetos culturais, professora em escolas livres, 

consultora em projetos culturais, e atriz. Registros profissionais: Atriz - DRT 

3552, Produtora - DRT 6186 e, Diretora - DRT 6322. Trabalha em diversos 

segmentos artísticos e culturais desde 1998. 

Graduou-se em Ciências Contábeis pela UNIVALI/SC e Artes Cênicas 

SENAC/SC., com Especialização em Elaboração em Projetos Cultural, 

Produção Cultural e Gestão cultural através da FGV, também iniciou o 

mestrado em Teatro na CEART/UDESC e mestrado em Comunicação, pela 

FUNIBER – Fundação Universitária Iberoamericana. Realiza trabalhos 

voluntários através da Ong. Arte movimenta também conselheira fiscal, foi 

integrante do Colegiado Setorial de Teatro Nacional por Santa Catarina, ligado 

ao CNPC, e  Conselho fiscal da Fecate – Federação Catarinense de Teatro. 

 

PARECERISTA E CURADORA: possui experiência, em análise e emissão de 

parecer (es) em projeto (s) ou produto(s) cultural(ais) desde 2011:  Curadora do 

FAM – Festival audiovisual do MERCOSUL em (2011); Jurada no Carnaval de 

Laguna/S em (2012); Comissão como Jurada em (2012) Pro-cultura SECULT 

em SC; Parecerista do Prêmio Myriam Muniz/2013 – FUNARTE; Parecerista do 

FAC/DF - Fundo de Apoio a Cultura do Distrito Federal, na área de teatro e 

audiovisual (2014/2015); Parecerista da Fundação Cultural de Lages/SC, 

habilitada em todas as áreas das artes cênicas, cultura gaúcha, Literatura, 

Artes Visuais, Audiovisual, Música, Movimentos Étnicos e Artesanato; 

Parecerista da Fundação Cultural de Blumenau, para avaliar área de Teatro 

(2016); Parecerista Edital Público para Seleção de projetos de pesquisa, MINC 

– UFPE: Povos Originários do Brasil, através Universidade Federal de 

Pernambuco (2016); Parecerista do Ministério da Cultura – MINC, em artes 

cênicas (teatro, dança, circo, ópera, mímica e ações de capacitação e 

treinamento de pessoal) (desde 2015).  

COMISSÕES: COA - Comissão Organizadora e administrativa do Edital da 

Cinemateca Catarinense (2010/2011) em SC. Fez parte da comissão 



organizadora e também da equipe de produção do II Congresso Brasileiro de 

Teatro. 

 

Em 2006 fundou a empresa Esfera Produções Artísticas, em Florianópolis, 

aonde contribuiu em diversas com produções nas artes cênicas, em produções 

teatrais, audiovisuais, dança música e ópera e formação com companhias de 

renome nacional e internacional. Entre 2006 a 2016 produziu e mais de 40 

projetos artísticos e culturais nacionais e internacionais, no Teatro, Cinema, 

Dança, Música, Ópera. Trabalhou com nomes como: Celso Nunes, Sulanger 

Bavaresco, Antonio Cunha, Maria do Céu Guerra, Luisa Thiré, Rogério 

Fabiano, Brígida Miranda, Margarida Baird, Josè Faleiro, Helio Cícerto, Gil 

Guzzo além de diversos grupos teatrais do Brasil. 

 

Resumo Experiência profissional, dos últimos 7 anos: 

 

TEATRO: atriz, produtora executiva, produtora e gestora teatral, consta em 

seus trabalhos mais recentes: “ A Rainha do Rádio”, texto José Saffiotti Filho e 

direção de Gil Guzzo, “As Criadas”, texto de Jean Genet e direção de Celso 

Nunes 2010/2011/2013; também em 2009 fez turnê com a peça Uma Visita, 

com direção Antônio Cunha em Portugal e Açores; 2011 produziu peça Retrato 

de Augustine; e foi gestora e produtora e responsável pela vinda do Grupo A 

Barraca de Portugal com o espetáculo D. Maria, A louca com Maria do Céu 

Guerra onde circulou por 6 cidades em SC e no Rio de Janeiro. Produziu 

diversas turnês como produtora local, com espetáculo Allan Kardec, com 

direção Ana Rosa, Deu Branco, Feliz por Nada, com direção Ernesto Piccolo, A 

Bailarina e o Mágico com direção de Ernesto Piccolo,  A.M.A.D.A.S  - 

Associação das Mulheres  que acordam despencadas , direção de Luiz Arthur 

Nunes com atriz Elizabeth Savalla.  

OPERAS: em 2008 participou como atriz na “Ópera Elixir do Amor”, realização 

Camerata de Florianópolis, com Jeferson Dela Rocca, em 2009/2010 foi 

coordenadora de palco na Opera o Barbeiro de Sevilha, em 2011/2012 em “La 

Traviata”.  

Produziu o espetáculo ARIAS PUBLICAS (Ópera na rua), com direção de 

Sulanger Bavaresco, com grandes nomes como Douglas Hahn, Carla 



Domigues, Javier Venegas. Em 2016 atriz convidada no espetáculo SAINT-

SAËNS, Camile - Carnaval dos animais, com direção de Lourcley Silva e 

orquestra da Aliança Francesa, “14 de Julho Clássico 2016”. 

 

MÚSICA: produção executiva do “DJ, Edo Krause e Orquestra” em diversos 

eventos no Brasil, também fez produção local de “Carla Moaffioletti e Camerata 

Recanto do Maestro em 2016”. 

 

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO: foi orientadora de curso e consultora no SENAC 

de Florianópolis 2011 a 2015, aonde desenvolveu o curso de assistente de 

produção e introdução à gestão cultural, também ministrou palestras sobre 

Politicas Publicas Culturais e planejamento dos Planos Municipais de Cultura 

bem como os Sistemas Municipais de Cultura. Implantação da metodologia de 

trabalho no setor de cultura do SENAC/SC, para que pudessem realizar a 

consultoria, organização e execução das conferencias para construção dos 

Planos Municipais e Sistema Municipal de Cultura. 

 

OFICINAS MINISTRADAS: Produção teatral, Oficina de Criação e Inovação em 

Projetos Culturais, já foram  ministradas em diversas cidades do país, como:  

2014 no XI Festival de Teatro da Amazônia em Manaus através da Secretaria 

de Estado da Cultura do Amazonas, em 2015 no Macapá, através do Coletivo 

CAPTTA e Secretaria Estadual de Cultura do Amapá, em 2016 A Noite é Uma 

Criança – Mostra de Dança Infantil 2016 Cursos de Formação em Dança em 

Joinville, dentre outras cidades como Jaraguá do Sul através da AMVALI, 

Joinville, Itajaí através do SESC, Foz do Iguaçu/PR, em Florianópolis está em 

sua décima edição com produção da Esfera Produções Artísticas. Essa oficina 

Mariane ministra desde 2012, está no repertório. 

 

CINENA E AUDIOVISUAL: trabalhou em diversas produções nas seguintes 

funções: assistente de direção, produtora de elenco, assistência de produção, 

assistente de arte e atriz.  Aperfeiçoou-se na assistência de direção de longa 

metragem com Kity Féo e Marcela Lordy, também como roteirista com Walcyr 

Carrasco e Newton Cannito, aonde escreveu,  2 curtas metragens: NINA, e 

Vestir o morto, também a  serie “Anti-virus” em parceria com  Paula Moreno. 



Trabalhou, na TV Band produziu o documentário MAGMA, para o 

departamento de Matemática/EAD/UFSC, dirigiu, produziu, editou 60 vídeo-

aulas, além de disponibilizar na plataforma on-line. 

Fez algumas assistências de direção: Longa Metragem “ Sob o Céu de 

Florianópolis” direção Uriel Pereira, curta metragem em 35 mm “Jardim do 

Éden” direção Uriel Pereira, Curta Metragem “História de Love”, com direção de 

Nilson Asp e Uriel Pereira, e o último “Aventuras”, com roteiro de Newton 

Cannito e direção de Wallace Meirelles.  

Como assistente de produção trabalhou no filme longa metragem “Doce de 

Coco”, roteiro e texto de Penna Filho (pré-produção, produção e pós produção), 

durante a filmagem agregou a função de e assistente de arte. 

Produtora e preparadora de elenco filme 16 mm Aos Espanhóis Confinantes, 

roteiro e direção Ângelo Sganzerlla, entre outros curtas metragens e séries.   

 



 

MORGANA PESSÔA 

 

Morgana Maria Pessôa Soares é escritora e editora, há vinte e cinco anos à frente das 

editoras Cartaz e Cartolina, que se distinguem das demais por atuarem também como 

produtoras culturais. Atriz, musicista e dramaturga, escreveu, entre outros títulos, o 

romance “Celas”, com Bolsa da Biblioteca Nacional para Autores com Obras em Fase de 

Conclusão, adaptado pela autora para teatro (musical com músicas da autora) e cinema. 

Estudou teatro na Escola Profissional de Teatro Dirceu de Mattos, no Rio de Janeiro, e 

música na Pró-Arte, também na capital carioca, passando pelo violão erudito e popular; 

guitarra; canto coral e canto lírico, com o professor Eládio Perez Gonzales. É roteirista, 

especialista em diálogos para cinema, e trabalhou com produção de shows pela CBS, 

atuando junto a nomes como Fagner, Elba Ramalho, Amelinha e Zé Ramalho, entre 

outros. 

Como curadora da Editora Cartolina, produziu oito coletâneas literárias “Letras em 

Cartaz”, de contos, crônicas e poesias e seis concursos nacionais de dramaturgia de 

leitura dramática, além de exposições de artes plásticas de Caio Mourão, Mozart Bueno, 

Zan e Susana Riisa. É especialista em gestão pública da Cultura, pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Sul.  

Mestre e doutoranda em Linguística com estudos efetuados na Análise do Discurso de 

linha francesa (AD), a pesquisadora baseou sua dissertação na ópera sertaneja 

elomariana (Elomar), “O Auto da Catingueira”, cujo livro se encontra disponível no site da 

Editora Cartolina. Doutoranda também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

pesquisa a produção de materiais didáticos de apoio ao ensino de língua portuguesa para 

refugiados congoleses. 

É parecerista no Ministério da Cultura e credenciada dos municípios do Rio de Janeiro-RJ 

e de Curitiba-PR, tendo, ainda, participado da edição 2016 do Funcultura, de 

Pernambuco, como parecerista de Literatura. 

O Currículo Lattes pode ser acessado pelo endereço: 

http://lattes.cnpq.br/2261706824232278 


