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Material Educativo - Exposição  

 

Criação 
Este material educativo nasce por ocasião da exposição Criação, mostra coletiva de 

mulheres artistas, realizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi e 

no Instagram Mulher Artista em Rede, com curadoria de Elidayana Alexandrino. 

Devido à pandemia foi criada uma versão online no site da Secretaria de Cultura de Suzano 

https://www.culturadesuzano.com.br/ 

E no Instagram Mulher artista em rede: https://www.instagram.com/mulherartistaemrede/ 

Acessem as páginas para conhecer a produção das artistas.  

 

 

 

 

 

 

 

Textos de Elidayana Alexandrino - Criação: 

material educativo/ Centro de Educação e Cultura 

Francisco Carlos Moriconi/ Instagram Mulher 

Artista em Rede – Suzano, março de 2021. 

https://www.culturadesuzano.com.br/
https://www.instagram.com/mulherartistaemrede/


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Cada vida importa. 
Nossa tristeza 

pelos que 
morreram da 
COVID-19  e 

nossos 
sentimentos às 
suas famílias 

 
 



 
 

Material Educativo  

 

Apresentação 

Criação 
“O criar só pode ser visto num sentido global como 

um agir integrado em um viver humano. De fato, 

criar e viver se interligam” 

Fayga Ostrower 

 

Este material surge no contexto da exposição Criação, mostra coletiva de artistas 

mulheres realizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, em 

Suzano e no Instagram Mulher Artista em Rede. Com curadoria de Elidayana Alexandrino, 

reuniu diversas linguagens, entre elas pintura, fotografia, instalação música e poesia, 

mostrando a potência da criação como ato de resistência e vibração de vida. 

O material em formato digital pretende contribuir com as práticas educativas nos 

espaços de educação formal e não formal, é um convite à criação, pode ser realizado em 

qualquer lugar onde a livre expressão possa acontecer. 

Essa publicação educativa traz algumas proposições inspiradas nos trabalhos das 

12 artistas, podem ser feitas de forma individual ou coletiva, se sintam convidados para 

estar no tempo presente, refletir, imaginar, sentir, desenhar, escrever, pintar, fotografar, 

dançar e assim sonhar futuros.  

 

ARTISTAS CONVIDADAS 

 

Aline Baliberdin 

Elidayana Alexandrino 

Elidiane Alexandrino 

Fabielly Lanusa 

Fernanda Midori 

Gisa Pereira 

 

Gisele Lima 

Jana Santos 

Karen Marçal 

Kezia Paz 

Landy Freitas 

Thabata Vecchio 



 
 

 

  Convite à criação 
 

“Na sociedade ocidental capitalista e colonizada, nós perdemos o 

contato com os conhecimentos tradicionais e com a potência criadora 

da natureza. Por conta disso a única atividade humana na qual é 

possível manter essa germinação é a arte”  

Suely Rolnik 

 

 

 

Quando você lê ou escuta a palavra “CRIAÇÃO”, o que você sente?  

Por que criamos e para quê? 

Criar é uma ação humana, criamos porque vivemos!  

É a partir da experiência de estarmos vivas e num contexto de pandemia, em que 

um vírus mortal já atingiu milhares de pessoas em todo o mundo que a exposição surge, a 

arte se apresenta neste momento num campo de ativação política em prol do viver e é 

justamente pela possibilidade de estarmos aqui e em contato com diversas outras formas 

de vida que podemos nos conectar e nos ver como parte do todo. 

Criamos com o nosso corpo, com os movimentos das mãos, com os sons das nossas 

vozes, com a pulsação do nosso coração. Toda essa potência criadora está na produção 

das artistas aqui apresentadas. 

A arte é uma forma de conexão, de encontro, a arte acontece quando prestamos 

atenção no que estamos sentindo, pensando, às vezes criamos quando a dor transborda 

ou quando o amor resiste.  

A criação é uma manifestação que nasce de dentro para fora, num tempo e espaço 

único, a criação é aquilo que nos une e legitima nossa humanidade e isso não tira de nós 

a natureza, pelo contrário faz com que germine. 

                         

             

 



 
 

Convite à reflexão 
 

Quando pensamos em mulheres artistas, quais imagens vêm a nossa cabeça? Quais 

nomes? Como mulheres artistas se auto representam e como são representadas?   

Nos últimos anos essa discussão tem crescido cada vez mais, instituições culturais 

de várias partes do mundo têm trazido para o público exposições que tratam de outras 

narrativas, trazem à tona também a invisibilidade de mulheres artistas nos acervos de 

museus e centros culturais, todo esse debate em torno da arte e feminismos não é de hoje, 

também não é modismo, é uma luta diária por igualdade de gênero. 

Durante anos as mulheres artistas foram excluídas da chamada história da arte e da 

sociedade como um todo, invisibilizadas e colocadas de lado como amadoras, impedidas 

inclusive de se profissionalizarem. No Brasil só a partir de 1892 elas passam a frequentar 

a Escola Nacional de Belas Artes, mas afinal que mulheres podiam ter acesso à educação? 

Mulheres pobres e negras ficaram e ainda estão a margem, mas isso não significa que não 

há lugar para criação, muito pelo contrário, os afazeres chamados de artesanato sempre 

estiveram presentes na periferia. 

O que também está em jogo é a disputa de narrativas, o que entendemos como arte? 

E arte tem gênero? Quem define o que deve ser exposto ou não? E onde expor? 

A maioria dos espaços culturais do mundo homenageia homens artistas, você já 

parou para pensar quantos museus com nomes de mulheres artistas conhece ou visitou na 

vida? Já parou para pensar o porquê de termos mais acesso a produção de artistas 

homens, brancos e europeus? Por que os livros seguem apresentando os mesmos artistas? 

A resposta é porque existe uma discriminação de gênero, raça e classe. 

 A exposição Criação apresenta a produção contemporânea de 12 mulheres artistas, 

que em sua maioria vivem e trabalham na periferia de Suzano (SP), suas produções 

dialogam com suas vivências e a arte para elas não é um mero fazer, mas o sustento de si 

e de suas famílias. Essas mulheres mesmo diante das adversidades de um sistema 

machista, misógino e patriarcal criam, isso por si só já é um ato de emancipação, então 

reuni-las numa mostra no mês internacional das mulheres é também uma forma de 

reparação e justiça social diante do contexto a qual estão inseridas. O saber vivo que 

transborda em suas criações é resultado de um enfrentamento ao mundo, de uma força 

criadora, do desejo de viver, da experiência do corpo e do tempo presente. 



 
 

 

Criação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montagem da exposição Criação, março de 2021. 

 

 

 

 



 
 

 

 
Somos rios 
Por que seguir linha reta 

 se temos meandros? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem de satélite mostrando como o Rio Tietê corta a cidade de Suzano. Fonte; Google Maps. 

 



 
 

Criação 
 

 

 

Este material apresenta 12 proposições 

inspiradas nas obras das artistas  

É um convite à criação, um convite a 

suspender o tempo... 

Um convite à observação atenta de si 

e do que está ao redor 

Um convite à germinação de novos 

pensamentos, ideias, sentimentos e 

mundos... 

 

Criar é um ato     

político e        

poético 



 
 

 
Você já 

conversou com 
as montanhas? 

Pergunte para 
elas o que 
sentem, 

pergunte se 
querem dançar? 

 



 
 

Criação 

Cosmos 
“Vamos pensar no espaço não como um 

lugar confinado, mas como o cosmos onde 

a gente pode despencar em paraquedas 

coloridos” 

Ailton krenak 

 

Como tudo foi criado ainda é um grande mistério, dizem que somos pó de estrelas e que 

toda matéria que há no universo tem dentro de nós. No passado os povos antigos 

conseguiram criar relações com as estrelas, nomeá-las e ao ligar os pontos viram 

constelações, imaginaram desenhos, formas que serviram para guiar caminhos e indicar as 

mudanças das estações, a vida na terra se conectava com a imensidão do cosmos. 

Mas ainda há povos que mantêm essa relação com o céu, os xamãs Yanomami são 

responsáveis por segurar o céu, ou seja, por manter o equilíbrio, o mundo sem os xamãs 

voltaria ao caos na cosmovisão de David Kopenawa, liderança indígena. 

Fernanda Midori na obra “Ghost Whale” (Baleia Fantasma) imagina baleias nadando 

no universo, flutuando no espaço junto com as estrelas, as suas cores e formas nos 

levam as profundezas do oceano céu. 

Muitas constelações que conhecemos hoje representam animais como, por 

exemplo, Peixes, mas é importante entender que as constelações não são reais, as 

pessoas viram semelhanças com o que existe na terra e associaram com os pontos 

brilhantes no céu, as estrelas que observamos próximas umas das outras muitas vezes 

estão extremamente distantes entre si. 

Agora é a sua vez de observar o céu, você é capaz de encontrar a constelação Cetus? 

Ela é conhecida como Baleia e fica numa região do céu chamada de mar, porque há 

constelações representando criaturas marinhas ou relacionadas a água. 

Você também pode usar a imaginação e criar suas próprias constelações, ligue os pontos 

e veja o que aconteça. 



 
 

Criação 
 

 

 

Imaginação 
 

 

Tudo que não existe pode se tornar real a partir da imaginação, por exemplo: seres 

fantásticos, lugares mágicos, a arte por si só é pura imaginação. A artista Jana Santos 

criou uma sereia que parece estar entre o céu e o mar, segura em suas mãos uma estrela 

e um barco de papel, seus cabelos são azuis e seus olhos estão fechados, a artista 

descreve sua pintura da seguinte forma:  

“Em sua viagem, do Céu à Terra, não encontrou lugar que lhe fosse cômodo. 

Não se encontrou em lugar algum, nada lhe servia, seus sonhos não cabiam. 

Ainda assim existiu” 

Agora te convido a fechar os olhos e sonhar, imaginar, suspender o tempo por alguns 

segundos, imagine um lugar que gostaria de estar, como é essa paisagem? 

Há sons? 

Há cheiros? 

Como você se sente? 

Consegue ver seres fantásticos? 

Ao abrir os olhos tente desenhar o que imaginou ou descreva para alguém como foi essa 

experiência.  

 

 



 
 

Criação 
 

 

 

Conexão 
 

A palavra mandala vem da língua sânscrita, falada na Índia antiga, e significa círculo, sendo 

assim considerada um símbolo de integração e harmonia na busca do autoconhecimento e 

cura, o formato circular representa uma concentração de energia, uma espécie de círculo 

mágico, utilizado inclusive em tratamentos terapêuticos. Gisele Lima é uma artista que traz 

toda harmonia e equilíbrio para suas criações por meio das mandalas, na pintura Mistérios 

e Encantos da Divina Natureza ela utiliza cores vibrantes e formas orgânicas.  

Você já reparou que o formato circular de muitas flores se assemelha a mandalas? Faça 

um exercício de observação e passe um tempo olhando flores e folhas, perceba a textura 

das plantas, as cores e formas, se tiver vontade faça uma mandala, é possível criar com 

pedras, folhas, linhas. 

Compartilhe conosco nas redes sociais usando a hashtag  #exposiçãocriação  

 

 

 

 

 



 
 

Criação 

 

Natureza 
 

A natureza apresenta formas que se repetem, você já reparou como alguns insetos 

parecem folhas ou como algumas frutas têm formatos que lembram partes do nosso corpo? 

Será que essa semelhança é pura coincidência ou existe algo maior por trás de toda essa 

criação? Ao longo da história, matemáticos, artistas, cientistas estudam essas 

semelhanças, existem várias pesquisas sobre fibonacci, geometria sagrada, fractal, já ouviu 

falar? Ainda não? Então aproveite a curiosidade e busque o maior número de fontes para 

descobrir, comece observando a própria natureza ao seu redor. 

A artista Elidayana Alexandrino tem uma série de autorretratos feitos com câmera de 

celular em que se camufla nas folhas e flores das plantas do seu jardim, ela espelha a 

imagem e multiplica, ao fazer esse processo num programa simples de edição de imagens, 

surgem várias formas. Experimente fazer um autorretrato com o celular, explore ângulos, 

aproveite a luz natural, se tiver um jardim componha sua imagem com as plantas 

e depois espelhe e multiplique, é possível editar a imagem no Paint, você vai se 

surpreender! 

Compartilhe conosco nas redes sociais usando a hashtag #exposiçãocriação 

Aproveite e veja como foi a experiência de outras pessoas que também usaram a hashtag. 

 
 

 



 
 

Criação 

Sentir + pensar + agir = ouvir o coração 

Já parou para pensar como o sangue circula em seu corpo? 

O Coração é responsável por bombear o sangue para todo o corpo, fica do lado esquerdo, 

entre os pulmões, tem um tamanho de um punho fechado, é um órgão muscular oco, que 

recebe o sangue das veias e bombeia para dentro das artérias, aprendemos tudo isso nos 

livros de ciência e não é de hoje que se estuda o coração. 

Na cultura do antigo Egito durante o processo de mumificação o coração era o único órgão 

que ficava no corpo do falecido, acreditavam que na hora do julgamento quando fosse 

colocado na balança, o coração iria dizer a verdade, se pesasse mais que a pena da deusa 

Maat, não alcançaria o outro mundo tão esperado. 

Há muitas histórias que envolvem o coração, mitos, lendas, assim como a literatura, a 

poesia e a música se inspiram no coração ao relacioná-lo com o sentimento amor. 

E o coração tem gênero?  

Como a ciência explica o coração de um homem e de uma mulher? 

O coração das mulheres bate 78 vezes por minuto, ou seja, tem oito batidas/minuto a mais 

em comparação com o dos homens, isso significa que o coração das mulheres bate mais 

rápido. 

Aline Baliberdin fez uma série de três pinturas representando corações, desenhou linhas 

brancas sinuosas, orgânicas, rendadas, o músculo aparece com muita delicadeza no gesto 

da artista. 

Geralmente associamos o coração ao amor, mas em culturas antigas estava associado a 

inteligência e a memória, mas afinal qual é a função do coração quando o assunto é a arte 

e a criação? Quando ouvimos o nosso coração, conseguimos silenciar o mundo e ouvir a 

nossa verdade, assim abrimos espaços para o que está dentro de nós saia com liberdade. 

O processo criativo pode acontecer em meio ao caos, quando estiver se sentindo perdido 

pergunte ao seu coração a solução, coloque a mão no peito, não esqueça que todo seu 

sangue passa por ele, lá está registrado sua história, seu coração lhe contará o que precisa 

ouvir, sinta, pense e aja, se o coração ainda dói é porque há esperança, continue sonhando 

enquanto seu coração bater. 

 



 
 

 

Criação 
 

Corpo  

Como habitamos o nosso corpo?  

O corpo pode ser casa? 

Antes de nascermos nossa primeira casa é o ventre de nossas mães, é lá que nosso corpo 

é formado: sistema nervoso, órgãos, pele, célula por célula, algo mágico acontece lá dentro. 

Os pulmões são os últimos órgãos a se formarem e serem autossuficientes para a vida, 

apenas após o nascimento que acontece o primeiro contato com o oxigênio, ou seja, é a 

primeira experiência com a respiração. Só conseguimos viver plenamente se respiramos. 

Após nascermos somos afetados por outros corpos, aprendemos a abraçar, a beijar, a nos 

defendermos, tudo passa pelo corpo, a memória corporal é o que nos lembra dos nossos 

medos e da sensação de prazer, o corpo nos lembra de quem somos, é também identidade, 

é o indício de nossa existência no mundo, ele chega antes de qualquer palavra dita, porque 

vivemos numa sociedade que decodifica pelo corpo quem é homem e quem é mulher, quem 

é criança, jovem, adulto, idoso. O corpo está sempre em transformação e por isso é 

provisório, crescemos, a pele envelhece, os cabelos ficam brancos e a ciência é capaz de 

mudar aquilo que a natureza criou. 

Fabielly Lanusa em suas pinturas apresentada o corpo feminino em sua diversidade, na 

obra Ventre, destaca a imagem de uma mulher grávida. 

Agora é a sua vez de estudar o corpo humano, faça uma pesquisa em revistas, jornais, 

livros, na internet e descubra como é o corpo feminino por dentro, se tiver exame de raio-

X, ultrassom e tomografia também vale. Depois reúna o maior número de imagens de 

mulheres da sua família, faça um álbum de fotos que possibilite perceber essas mulheres 

em suas diferentes idades e com toda diversidade de seus corpos, use a criatividade, 

escute a história delas, escreva também se sentir necessidade, documente as narrativas 

visuais dessas mulheres. 

Compartilhe conosco nas redes sociais usando a hashtag  #exposiçãocriação  



 
 

Criação 

Raízes 
Quando uma árvore é plantada na calçada já repararam que a força das raízes quebra o 

concreto? Assim é também a arte, a força dela pode quebrar estruturas ou mudá-las 

completamente. 

A obra de Elidiane Alexandrino* intitulada Fragmentada apresenta um conjunto de seis 

fotografias de partes de seu corpo, é um autorretrato nada convencional, a artista explora 

a linguagem da fotografia e também borda palavras, inserindo na “pele do papel” uma 

marca, assim como tatuagem ou uma cicatriz. 

Com uma linha vermelha, ela borda no papel fotográfico as seguintes palavras: 

 

Observar        Caminho 

      Alma 

Criação 

    Essência    Raízes   

 

Pegue essas palavras e transforme-as em imagens, se elas fossem um retrato seu quais 

rostos mostrariam? Ou se preferir escolha palavras que você se identifica e crie um 

autorretato, solte a criatividade a partir da técnica que preferir: desenho, pintura, colagem, 

fotografia, bordado etc. 

Compartilhe conosco nas redes sociais usando a hashtag  #exposiçãocriação  

 

 

 

 

*Irmã mais nova de Elidayana Alexandrino 



 
 

Criação 
 

Forças e formas 
Qual é a forma da vida? 

Se pudesse escolher um formato de linha para contar uma história, essa linha seria reta ou 

sinuosa? 

A artista Gisa Pereira na obra Força Viva escolheu linhas sinuosas e formas orgânicas para 

desenhar uma figura feminina, ela carrega em sua cabeça um pote com água, mas não só, 

a natureza está presente em toda a composição que é cheia de curvas, que trazem um 

dinamismo, onde podemos ver lua, folhagens, sentir o vento soprando.  

Você já desenhou a forma do vento? 

E da água? 

Esses elementos estão em constante movimento e transformação, a artista consegue nos 

mostrar isso por meio de seu traço. 

Outra forma que aparece em seu desenho é um formato de um continente, acima da cabeça 

da figura está à África. 

Talvez a artista queira nos mostrar uma memória, queira falar de sua ancestralidade. 

A memória é invisível aos olhos dos outros quando está dentro de nós, só nós podemos 

contornar, ou seja, criar uma forma para ela. 

Agora pare um momento e pense sobre a sua história, a história de seus pais e de seus 

avôs, de onde eles vieram? Se não sabe pergunte a alguém de sua família, busque o fio 

dessa narrativa e se desejar passe para o papel as memórias que forem surgindo, seja pela 

escrita ou por outra forma de expressão. 

Compartilhe conosco nas redes sociais usando a hashtag  #exposiçãocriação  

 



 
 

Criação 

Cores 
As cores despertam sensações, estão por toda parte, na natureza, no nosso dia-a-dia, elas 

comunicam, por exemplo, quando podemos atravessar a rua, narram histórias, no caso do 

cinema o uso das cores pode nos preparar para a cena seguinte, é um elemento da 

linguagem visual. Atualmente encontramos as cores em tubos e latas porque são 

fabricadas, mas nem sempre foi assim, no passado os pigmentos eram criados com 

minerais, gordura animal, carvão, trituravam pedras até virarem pó e misturavam com óleo 

ou água para fazer tinta, usavam também argila, terra, todas as cores vinham da natureza. 

Conforme o tempo foi passando, as diferentes civilizações, culturas, artistas e cientistas 

foram desenvolvendo e estudando as cores, hoje sabemos que existem as cores primarias 

e que a partir delas são formadas todas as outras cores. 

A artista Thabata Vecchio criou retratos de três cantoras brasileiras, utilizando as cores 

primarias como inspiração: Lia de Itamaracá azul e amarelo, Gal Costa vermelho e amarelo 

e Dona Onete azul e vermelho. Essas cantoras são reconhecidas pela voz marcante, a 

música dançante, alegre e também pela resistência. Lia de Itamaracá além de cantar, dança 

ciranda, que é uma das danças mais tradicionais do Brasil, a ciranda começa com uma roda 

pequena e vai aumentando a medida que as pessoas chegam para dançar, abrindo o 

círculo e segurando nas mãos dos que já estão dançando, num andamento para a direita 

na roda os dançarinos dão passos para trás e para frente. A ciranda é um círculo vivo que 

faz lembrar o círculo cromático que é composto por 12 cores: as três primárias, as três 

secundárias e as seis terciárias. 

Agora que sabe todas essas informações, chegou a hora de criar, pense em uma pessoa 

inspiradora e faça um retrato dela utilizando as cores do círculo cromático, use tinta guache 

e faça as misturas, se preferir também experimentem fazer com tintas naturais que podem 

ser obtidas com legumes, frutas, terra, folhas, chás, café, temperos como açafrão em pó e 

colorau que é feito da semente de urucum. 

Compartilhe conosco nas redes sociais usando a hashtag  #exposiçãocriação  



 
 

 

Criação 

 

Linhas 
String Art é uma técnica artesanal que é possível construir diversas imagens com linhas e 

pregos, Landy Freiras para exposição Criação fez um retrato de suas duas filhas, apesar 

da delicadeza da obra a artista usa a força, primeiro prepara a madeira, depois bate os 

pregos para criar às formas, por fim as linhas completam o desenho, há todo um processo, 

tempo e dedicação. 

A linha faz parte da linguagem visual, assim como a cor, o ponto, a forma, a textura, Landy 

apresenta todos esses elementos em sua obra e também o amor, um sentimento que não 

tem uma única maneira de ser mostrado. 

Agora chegou a sua vez de mostrar todo o seu sentimento. Na página abaixo há vários 

pontinhos, você pode desenhar com linhas e agulha em vez de usar lápis e tintas. Imprima 

a página e deixe o sentimento fluir. 
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Criação 
 

 

 

Palavra e movimento 
 

Palavras têm vida, por isso precisamos olhar com o olho de dentro e refletir se realmente 

podemos soltá-las no mundo. 

A poesia e a literatura são formas de usar as palavras de modo diferente, a artista Karen 

Marçal cria poesias a partir de sua experiência como mulher negra, ela também se 

expressa por meio do corpo, fazendo movimentos de dança autênticos. 

Agora pense numa palavra do seu dia a dia. 

Qual palavra te agrada?  

Qual palavra te incomoda? 

Qual palavra você mais fala? 

Qual palavra você mais escuta? 

Escreva essa palavra e pense num som para ela, num movimento e numa cor, se tiver 

vontade dance a sua palavra ou crie uma poesia com ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Criação 
 

 

 

Sons 
Já parou para pensar que podemos fazer música sem instrumentos musicais? Kezia Paz é 

musicoterapeuta e utiliza várias partes do seu corpo, além das palmas, cria sons batendo 

as mão nas coxas, no busto, estalando os dedos, batendo a língua no céu da boca e assim 

surgem infinitas sonoridades, experimente também! 

Comece respirando fundo e soltando o ar pela boca, se sentir vontade grite, cantarole a 

primeira letra do seu nome, deixe o som solto sair do seu corpo. 
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Artistas 
 

Aline Baliberdin - Formação História – Faculdade 
Sumaré (2013 – 2016) Artes Visuais - Universidade Braz 
Cubas (incompleto) Participou de mais de 20 exposições 
coletivas. Organizou em média 50 exposições pela 
Secretaria Municipal de Cultura de Suzano, algumas 
como curadora. Prêmios: Online Exibition “Brasil Arte e 
Espiritualidade” – Lauderhill – Flórida – USA (Prêmio 2° 
Lugar) - 05 de outubro de 2006. - VII Salão de Artes 
Plásticas de Suzano – Prêmio Cidade das Flores - 3° 
Lugar arte moderna – novembro de 2011. Como 
instrutora em oficinas de artes plásticas: - Oficina “O Rio 
da Minha Aldeia” – Centro Cultural Monteiro Lobato – 
Suzano – São Paulo/ Centro Cultural Nelson da Cruz – 
Suzano – São Paulo/ Centro Cultural P. Luiz Antônio da 
Silva – Suzano – São Paulo – 2009 - Ponto de Cultura 
“Estação ZAPT Grupo de Teatro de Bonecos” – Conjunto 
Nova Bertioga – Mogi das Cruzes São Paulo – 2010. - 
Aulas de desenho e pintura – APECC (Associação 
Paulista de Esporte, Cultura e Cidadania) – 2015/2016. 
Como Articuladora Cultural: - Articuladora Cultural pela 
Secretaria de Cultura de Suzano – S.P. – 2009/2011. - 
Coordenadora do Projeto “Arte Pública” (produzindo 
pinturas murais em prédios públicos) – Suzano – S.P – 
2011. - Coordenadora de Artes Plásticas pela Secretaria 
de Cultura de Suzano - S.P. - 2012. - Atualmente 
Coordenadora de Artes Plásticas pela Secretaria de 
Cultura de Suzano – S.P.  
 
 
 
 
 

 

 
Elidayana Alexandrino é artista visual, educadora e 
pesquisadora, graduada em Artes Plásticas, licenciada 
em Educação Artística pela Universidade Braz Cubas 
(UBC). Desde 2012 atua em museus e centros culturais, 
desenvolvendo visitas educativas, oficinas e curadorias. 
Utiliza a fotografia como suporte de expressão e 
pesquisa as relações entre imagem, memória e cotidiano. 

 

 

 



 
 

Elidiane Alexandrino é bacharel em Comunicação 
Social com habilitação em Rádio e TV, atua como 
fotógrafa desde 2015. Participou das exposições “Cidade 
da Garoa”, “Lentes sobre Suzano” e “Corpo que é meu 
outro”. Em 2019 fez a imagem da capa do livro “Dente de 
leão: a sustentável leveza de ser”, em parceria com o 
escritor Sacolinha. Em 2020 foi responsável pelo registro 
visual do Festival Literário e de Cultura Urbana de 
Suzano. 

 

 

 

 

Fabielly Lanusa Martins Sousa nasceu em Campina 
Grande-Paraíba, mudou-se para São Paulo aos 6 anos 
de idade. Sempre apaixonada pela pintura e pela arte, ao 
concluir o Ensino Médio ingressou na ETEC Carlos de 
Campos, formando-se em comunicação visual. Desde 
então tem conciliado os trabalhos técnicos, com pinturas 
em óleo, em aquarela e acrílica. Em suas artes, destaca 
as diferentes feminilidades e as formas diversas de ser 
mulher em uma sociedade marcada pela desigualdade 
de gênero. Atualmente, após a experiência de ser mãe, 
tem aberto a sua arte para a influência da maternidade 
na vida das mulheres. 

 

 

 

 

Fernanda Midori Oride é uma jovem artista de 22 anos 
de idade, e atualmente mora em Suzano-SP. Trabalha 
com materiais de tintas variáveis, desde tinta a óleo até 
tinta spray. A sua primeira influência e inspiração para o 
mundo da arte foi a sua mãe que pintava telas com tinta 
a óleo como hobby. Sempre foi apaixonada por tudo que 
engloba arte, criatividade & expressão. Além de 
desenhos, pinturas e graffiti, Fernanda adora o mundo da 
moda, sendo assim, formou-se em Design de Moda em 
2018 na FAM. 

 

 



 
 

 

Gisa Pereira - formada em Gestão de Turismo pelo 
Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia de 
São Paulo. Não tenho curso e experiências na área 
artística. Sempre gostei de desenhar como um 
passatempo. No ano de 2020 devido ao contexto da 
pandemia retomei minha habilidade em desenho 
personalizando porcelanas e outros objetos na Todo Meu 
Afeto.  

 

 

 

 

Gisele Lima, 28 anos, fotógrafa, formada pela Folium – 
Escola de Arte e Designer Gráfico, pela UMC 
Universidade, amadora da arte, e toda cura que vem 
dela. Primeira exposição pública de mandala, realizada 
no Festival Literário e de Cultura Urbana, no muro da 
estação Suzano da CPTM, a convite do artista Edson 
Junior. 

 

 

 

 

Jana Santos é formada em Pedagogia pela 
Universidade de Mogi das Cruzes, é artesã, ilustradora e 
grafiteira. Utiliza uma mescla de todas essas linguagens 
para refletir sobre sua existência, sobre o ser e pertencer, 
expressando suas sensações e visão de mundo, que 
está sempre em construção e adaptação. Moradora da 
cidade de Suzano, atua principalmente na região leste da 
cidade de São Paulo tendo como berço e referência a 
Ocupação Cultural Mateus Santos em Ermelino 
Matarazzo. 

 

 

 

 



 
 

Karen Marçal, 24 anos, mulher negra de pele clara, 
periférica, artista do corpo e demais vertentes -  Formada 
pela Etec de Artes e pelo Projeto núcleo luz, teve seus 
estudos e construções artísticas também de modo 
autônomo, transitando entre a dança, a literatura e outras 
esferas da arte, é bailarina e intérprete de alguns 
coletivos de dança, dona da página @teto.poetico de 
poesias no Instagram, e também produtos de mídias para 
demais plataformas com textos, áudios e vídeos. 

 

 

Kezia Paz - Musicoterapeuta, Promotora Legal Popular, 
Pós-Graduada em Controle Social Das Políticas 
Públicas; pós-graduanda em Prevenção e Enfrentamento 
da Violência para Garantia dos Direitos Humanos. Atua 
desde 2016 com propostas artísticas, educativas e 
terapêuticas utilizando a música e as experiências 
musicais como principal recurso, principalmente com 
grupos mulheres e crianças, em diversos contextos. 
Idealizadora de projetos que trabalham a música sob 
uma perspectiva política, tais como o Círculo Musical 
Feminista realizado na União de Mulheres, a Oficina de 
Musicoterapia para mulheres em situação de violência e 
vulnerabilidade social em um Centro de Defesa e 
Convivência da Mulher (CDCM), e o projeto de oficinas 
de Governo Aberto, Musicando a Política. Também 
explora os campos das artes visuais, desenhando desde 
a infância, e tem experimentado as  possibilidades do 
canto, da percussão corporal e das diversas 
possibilidades do fazer musical, para fazer 
autodescobertas e se afirmar enquanto artista.  

 

 

Landy Freitas tem 36 anos. Mora na cidade de Suzano, 
é formada em História pela Unifieo e leciona na rede 
pública estadual de ensino de São Paulo. Entre os anos 
de 2010 e 2013 coordenou a biblioteca comunitária 
Carolina Maria de Jesus que funcionou dentro do ponto 
de cultura “Círculo das Letras” onde realizou atividades 
de estímulo a leitura e projetos para aquisição e 
ampliação do acervo. Coordena ainda o Sarau Literatura 
Nossa, ambas as atividades desenvolvidas pela 
Associação Cultural Literatura no Brasil. Já publicou em 
antologias e em vídeo de Literatura. É fanzineira e realiza 
oficinas de fanzine. Realiza ações voltadas para a 
educação das relações étnico-raciais e há dois anos 
mantém ateliê Linha Prendada onde desenvolve diversos 



 
 

trabalhos manuais, em especial com a técnica string art 
e artes têxteis. Arteira e inquieta que é, suas artes são 
repletas de significados com temas que envolvem suas 
vivências, como negritude, educação, feminismo, 
literatura, periferia.... Nestes dois anos de ateliê, 
participou de feiras de artesanatos, exposição de arte e 
mantém uma rede social onde desenvolve ações de 
encontros virtuais e trocas de informações e 
conhecimentos desde o início da pandemia da Covid-
19      

                                                      

 
Thabata Vecchio é licenciada em Artes Visuais e 
mestranda em Arte Educação pela UNESP - São Paulo. 
É artista visual, educadora e cineasta. Seu trabalho 
artístico é feito através de pintura digital, na qual busca 
inspiração no processo de serigrafia (gravura feita por 
meio do vazamento de tinta e sobreposição de cores em 
tela preparada). Desde 2016, trabalha como mediadora 
em instituições culturais como o Sesc SP e o MABFAAP, 
na qual realiza visitas educativas dentro de exposições 
artísticas. Ministrou o curso de “Arte Contemporânea 
dentro da Escola Pública” no Museu de Arte Brasileira - 
MAB da FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) 
para professores da rede municipal de São Paulo. Atua 
como professora do ensino público no Estado de São 
Paulo desde 2019. Integra o Lentes Periféricas, coletivo 
que utiliza o audiovisual como ferramenta de arte e crítica 
social, onde dirigiu o curta experimental “Enveredo” 
(2018), selecionado no 30° Festival Internacional de 
Curtas Metragens de São Paulo. Dirigiu o longa “Que Os 
Olhos Ruínas Não Te Enxerguem” (2019) vencedor do 
prêmio de melhor longa-metragem pelo Júri Oficial e pela 
Crítica do 13° Festival Rainbow em Fortaleza, além de 
selecionado no 27° Festival Mix Brasil de Cultura da 
Diversidade, no 21° Festival do Rio e no 5º Festival 
Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de 
Gênero de Goiás (DIGO). Além disso, dirigiu e produziu 
o curta “Recebo Visitas Todos os Dias” (2020) que faz 
parte da série documental chamada “40m²” (2020) 
produzida e disponível no streaming da Globo Play. 
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