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O Essa é Minha Cultura investe na capacitação audiovisual e na sensibilização de jovens de 

localidades periféricas de São Luís e do interior do estado do Maranhão. Visando estimular a 

multiplicação do aprendizado, o processo de seleção e acompanhamento dos participantes 

é sempre feito em parceria com ONG´s, que atuam em suas localidades de origem.

A cada edição, 30 alunos mergulham na cultura maranhense e nas etapas da produção de 

um filme. Através de aulas práticas e teóricas, ao final de doze meses de muito trabalho são 

produzidos dez mini-documentários sobre os mestres da cultura maranhense. Os pequenos 

filmes dão origem a uma nova edição da série Essa é Minha Cultura.

Duas edições da série já foram realizadas, ou seja, vinte mini-documentários já foram 

produzidos. Vinte grandes oportunidades de homenagear quem tanto luta pra perpetuar 

suas tradições e talentos. Mestres como Antonio Vieira, Dona Teté e Dona Terezinha Jansen, 

que ainda em vida tiveram a oportunidade de se verem retratados, e outros 17 personagens 

de fundamental importância cultural. 

E para valorizar ainda mais a história de personagens tão ricos, investimos em parcerias 

de doação dos documentários para TVs abertas e fechadas, como o Canal Futura, que até 

hoje exibe as duas edições da série. Também já estamos em negociação com a TV Brasil, 

TV SENAC e Canal Brasil para veiculação nacional da próxima edição. Vale destacar que o 

formato da série – 10 episódios de 02 minutos – foi definido justamente para se encaixar 

nos intervalos da programação televisiva.

Outro aspecto importante do Essa é Minha Cultura é a continuidade do trabalho com os 

jovens, a exemplo de parte dos que participaram das edições anteriores, os quais hoje fazem 

parte da equipe do making off do projeto, além de atuarem como monitores de cursos, 

oficinas e no receptivo das sessões realizadas durante o Festival Maranhão na Tela. Isso sem 

mencionar os que hoje atuam profissionalmente no mercado. 

O Projeto



Apresentação

Em 2012, após dois anos sem ser realizada, a série Essa é Minha Cultura está volta! Desta 

vez para homenagear os 400 anos de São Luís, resgatando os mestres que fazem a cultura 

da capital mais cultural do país! A grande novidade desta edição ficará por conta da 

produção de um KIT educativo para implementação dos conteúdos da série nas escolas. 

O KIT contém um DVD e uma cartilha, que irão sugerir a abordagem dos temas em 

atividades educativas. 

Objetivo

• Prestar uma grande homenagem à cidade de São Luís resgatando e disseminando a 

história da sua cultura, através da realização da série Essa é Minha Cultura – Edição Especial 

400 Anos de São Luís;

•Capacitar 30 jovens em diversas áreas do audiovisual, com carga horária de 240 horas e 

acompanhamento pós-projeto;

• Desenvolver o território local, em área estratégica a ser definida;

• Multiplicar os resultados do projeto nas localidades selecionadas, através da realização de 

oficinas e mostras; 

• Dar continuidade ao trabalho realizado com os jovens, envolvendo parte deles em outras 

atividades (remuneradas) do projeto, tais como produção do making off, monitoria de 

oficinas e cursos, etc.;

• Articular rede de veiculação da série em canais de TV aberta e fechada, bem como em 

festivais de cinema e mostras;

• Contribuir para abordagem do tema “cultura maranhense” nas escolas.

Essa é Minha Cultura

Edição Especial 400 Anos



4 // CRONOGRAMA RESUMIDO

2012. Outubro a Dezembro

 > Lançamento do Projeto durante O Festival Maranhão na Tela 2012;

 > Definição das localidades estratégicas;

 > Montagem da equipe.  

2013. Janeiro e Fevereiro

 > Prospecção de parcerias com Canais de TV; 

 > Articulação da rede parceira, nas localidades de atuação do projeto.

2013. Março e Abril

 > Seleção dos jovens;

 > Integração/apresentação dos jovens e suas instituições;

 > Pesquisa e seleção de personagens.

2013. Maio e Junho

 > Aulas teóricas;

 > Preparação dos roteiros;

 > Pré-produção;

 > Gravação;

 > Finalização.

2013. Julho e Agosto

 > Evento de apresentação dos resultados do projeto;

 > Realização de mostras e oficinas nas localidades estratégicas.

2013. Setembro e Outubro

 > Mostra Especial no Festival MNT;

 > Estréia nos Canais de TV parceiros e festival.

Detalhamento do Projeto

1 // SELEÇÃO

• das comunidades

As áreas de atuação do projeto serão definidas de acordo com os objetivos estratégicos do 

patrocinador. Nestas localidades acontecerá a “devolução do projeto”, com mobilização 

comunitária para realização da mostras e oficinas. 

• dos jovens 

A seleção dos jovens se dará em conjunto com ONG´s parceiras, que atuam nas localidades 

estratégicas a serem definidas. 

• dos personagens

Os mestres que vão ser apresentados nesta nova edição do Essa é Minha Cultura serão 

selecionados a partir de uma lista composta de sugestões da equipe do projeto, das ong´s 

parceiras e dos próprios jovens. Estes nomes serão pesquisados e selecionados de forma 

democrática pelos alunos. 

2 // CAPACITAÇÃO

• conteúdo teórico: 30 aulas de 4h, num total de 120 horas

Pesquisa: 02 aulas I Roteiro: 10 aulas I Produção: 10 aulas I Fotografia: 05 aulas I Edição: 03 aulas

• conteúdo prático: 12 horas de gravação para cada mini-documentário, total de 120 horas.

• carga horária total: 240 horas

3 // PRODUÇÃO

Essa é Minha Cultura - A SÉRIE

Série composta de 10 mini-documentários sobre dez personagens de reconhecida 

importância cultural para cidade de São Luís.

Essa é Minha Cultura - KIT EDUCATIVO

O DVD com os 10 mini-documentários será doado para escolas públicas e instituições 

parceiras, juntamente com uma cartilha que indicará os usos educativos dos filmes.



5 // DIFUSÃO

• Realização de mostras nas comunidades estratégicas;

• Exibição dos mini-documentários na abertura de todas as sessões 

do Festival Maranhão na Tela 2013;

• Articulação de rede de exibição em rede nacional de canais abertos e fechados, 

através da doação da série;

• Veiculação nacional e local na rede Elemídia;

• Doação dos filmes para canais abertos locais;

• Doação dos filmes para rede pública de ensino.

6 // ORÇAMENTO 

Em anexo

7 // PROPOSTA DE PATROCÍNIO

Cota “APRESENTA” - exclusiva: 

> Titularidade compartilhada dos filmes;

> Assinatura dos filmes, na abertura e no encerramento, sob a chancela “Apresenta”;

> Assessoria de imprensa com citação do patrocinador em releases e entrevistas;

> Assinatura de todo material de divulgação do projeto;

> Definição das localidades de atuação do projeto de acordo com o foco estratégico do 

patrocinador;

> Espaço para o desenvolvimento de ações durante a realização das atividades, incluindo as 

mostras nas comunidades;

> Bonificação da chancela “apoio” em todas as peças de divulgação do Festival Maranhão na Tela;

> Espaço para montagem de stand durante o Festival Maranhão na Tela;

> Distribuição de 40% dos KITs Educativos em instituições de interesse estratégico do patrocinador.

Valor da cota: 380.000,00



Sinopse Edições Anteriores

ESSA É MINHA CULTURA_01

• Mestre Abel

Sinopse 

O bumba-meu-boi é uma das mais fortes manifestações culturais maranhenses, e o 

Cazumbá é um importante personagem deste festejo. Por isso a importância de contar com 

a participação de Mestre Abel, um dos principais fazedores de careta, como é chamada a 

máscara de Cazumbá.

Alunos

Vinicius da Silva Sampaio, Joadson dos Santos Viana, Hudson Mendonça Santos e Ivanilson 

Araujo.

• Dona Roxa

Sinopse 

O tambor de crioula é uma das principais manifestações culturais do Maranhão. Irmã do 

saudoso Mestre Filipe, Dona Roxa explica porque é mestra dessa arte. 

Alunos

Jhonathan Lima Campo, Augusto Pablo, Nataniel Bastos Ramos, Joanes da Costa Sousa e 
Billy Wesley Lopes Freire.

• Dona Teté

Sinopse 

Originário da festa do Divino, o cacuriá acabou se tornando uma dança altamente sensual. 

E o Cacuriá de Dona Teté é o mais popular. Neste episódio ela nos mostra toda a sua 

“rebolante” excentricidade.

Alunos

Rafael Cunha França, Gleydson Fabiano dos Santos, José Guilherme, Daniel dos Santos e 

Meiryelle Catanhede.

• Clã Nordestino

Sinopse 

O rap é conhecido mundialmente como a verdadeira voz da periferia. Neste episódio, 

o grupo Clã Nordestino aborda a influência da cultura maranhense em sua música e 

homenageia um de seus integrantes, o cantor e compositor Preto Ghoez (1973 - 2004), 

importante ativista negro.

Alunos

Jhonathan Lima Campo, Augusto Pablo, Nataniel Bastos Ramos, Joanes da Costa Sousa e 

Billy Wesley Lopes Freire.

• Urias De Oliveira

Sinopse 

Nascido em Minas Gerais, o ator Urias de Oliveira se define como um maranhense de 

coração, afinal, foi em São Luís que ele encontrou fonte de inspiração para o seu peculiar 

trabalho de composição corporal, já difundido em vários países. 

Alunos

Vinícius da Silva Sampaio, Joadson dos Santos Viana, Hudson Mendonça Santos e Ivanilson Araujo.

• Célia Sampaio

Sinopse 

São Luís é a capital nacional do reggae, e Célia Sampaio é uma das principais intérpretes deste 

gênero no Maranhão. Neste episódio da série “Essa é Minha Cultura”, realizada na oficina de 

vídeo do projeto Maranhão na Tela, ela conta sobre a sua relação com o ritmo jamaicano.

Alunos

Jaciara Cutrim, Marcos Paulo Machado, Robert da Conceição, Jamilson dos Santos e 

Cristiano Braga dos Santos.

• Terezinha Jansen

Sinopse 

Terezinha Jansen (1928 - 2008) foi uma das maiores incentivadoras da cultura popular 

maranhense. Figura conhecida por sua devoção ao folclore do Estado, Terezinha era a dirigente 

de dois grupos culturais: o bumba-meu-boi da Fé em Deus e o Tambor de Crioula Amor de São 

Benedito. Neste episódio, tivemos a honra de ela nos conceder a sua última entrevista.

Alunos

Rayanna da Silva Oliveira, Ana Carolina da Silva Cunha, Anderson Thales Silva Carvalho, Carlos 

Magno Cardoso Ribeiro, Luis Fernando Sousa de Oliveira e Luis Paulo Sousa de Oliveira. 

• Mestre Patinho

Sinopse 

Diferente da praticada na Bahia e no Rio, a capoeira maranhense tem suas características. 

Grande pesquisador do assunto, Mestre Patinho mostra algumas destas peculiaridades.

Alunos

Jaciara Cutrim, Marcos Paulo Machado, Robert da Conceição, Jamilson dos Santos, Cristiano 

Braga dos Santos e Billy Wesley Lopes Freire.



• Dona Terezinha Rêgo

Sinopse 

Com 74 anos de idade, 45 dos quais dedicados à pesquisa da flora medicinal maranhense, 

a doutora em Botânica e Fitoterapia já recebeu inúmeras homenagens e prêmios. Hoje, 

Terezinha Rêgo coordena o Programa de Fitoterapia da UFMA - Universidade Federal do 

Maranhão, visando à melhoria da qualidade de vida de diversas comunidades.

Alunos

Denis da Conceição Monteiro, Rafael Moreira, Thales Valentim e Glaucy Silvia de Assunção.

• Dona Zelinda Lima

Sinopse 

Maior especialista viva em Cultura Popular do Maranhão. Seu interesse e sua proximidade com 

a cultura popular foi construída desde a infância, quando freqüentava os terreiros de Mina e era 

madrinha de Boi. Essa vivência se transformou em dedicação de vida à cultura de seu povo.

Alunos

Denise Serra, Ulisses Fernando, Luis Paulo, Helaine Rodrigues dos Santos, Jorge Coelho Souza. 

• Marlene Barros

Sinopse 

“O rato roeu a razão, roeu o rumo, o riso”. Com frases assim, a artista plástica Marlene 

Barros presenteou São Luís: doze bustos de ratos ocuparam o lugar dos bustos de letrados, 

que conferiram à Ilha de São Luís o epíteto de Atenas Brasileira. Assim é Marlene Barros, 

engajada por natureza e única escultora maranhense a trabalhar com pó de mármore, 

influência evidente de Camille Claudel e Rodin.

Alunos

Denise Serra, Jaciane Pestana Costa, Redison Pereira, Carlos Rafael Pimenta, Wandernilton 

Rodrigues da Silva e Adeliane Pereira. 

• Pai Euclides

Sinopse 

Babalorixá da Casa Fanti Ashanti, espaço de candomblé fundado em 1954. A casa 

pertence à nação Jeje-Nagô – os Fantis e os Ashantis – povos da antiga Costa do Ouro, 

na África, atual República do Gana. A história da casa se confunde com a própria história 

de Pai Euclides, que aos seis anos de idade teve o seu primeiro contato espiritual com 

“encantados”.

Alunos

Ana Cleude Conceição Ramos, Dayana Roberta, Isabel Silva de Jesus, Silas Leoni Fonsenca. 

• Antonio Vieira

Sinopse 

Como não podia deixar de ser, o samba do Maranhão também é diferente do resto do 

Brasil. Para falar melhor sobre isto, a série “Essa é Minha Cultura” entrevistou o mestre 

Antonio Vieira (1920 - 2009), que nos concedeu algumas de suas últimas falas.

Alunos

Rafael Cunha França, Gleydson Fabianao dos Santos, José Guilherme, Daniel dos Santos e 

Meiryelle Catanhede.

• Dona Malá

Sinopse 

Dona Malá é uma das mais respeitadas caixeiras da Festa do Divino Espírito Santo, o maior 

festejo da cidade de Alcântara, próximo a São Luís (MA). Neste episódio da série “Essa é 

Minha Cultura”, realizada na oficina de vídeo do projeto Maranhão na Tela, ela fala sobre a 

sua arte.

Alunos

Gláucy Silva, Giovanny Castro, Raissa Padilha, Raimundo Benedito Soares e Ranyere de Jesus 

Dias Serra.

ESSA É MINHA CULTURA _02

• Mestre Laurentino

Sinopse 

Responsável pela dança do Lelê, ou Péla, como também é conhecida uma das mais 

tradicionais manifestações culturais maranhenses. Com mais de 70 anos de vida, comanda 

há 55 anos a sua brincadeira. Participa com seu grupo da Festa de Nossa Senhora da 

Conceição, que acontece em São Simão, Rosário.

Alunos

Ana Cleude Conceição Ramos, Dayane França da Silva, Isabel Silva de Jesus, Silas Leoni 

Fonsenca e Jorge Coelho Souza. 

• Rosa Reis

Sinopse 

Cantora, caixeira do Divino Espírito Santo, zabumbeira e tocadora de berimbau. Seu 

trabalho apresenta um rico painel da música maranhense, do tradicional ao contemporâneo. 

Já gravou três álbuns - “Pajelança” (1997), “Balaio de Rosas” (2001) e “Alecrim Cheiroso” 

(2004) - e apresentou diversos shows no Brasil inteiro. 

Alunos

Denise Serra, Jaciane Pestana Costa, Redison Pereira, Carlos Rafael Pimenta, Wandernilton 

Rodrigues da Silva e Adeliane Pereira. 



• Murilo Santos

Sinopse 

O “professor Pardal” do cinema maranhense é um grande incentivador da juventude que se 

engaja no audiovisual. Participou do chamado movimento “superoitista”, produzindo curtas-

metragens independentes, com os quais participou de mostras e festivais em diferentes 

regiões do Brasil. Foi um dos fundadores do Cineclube Uirá, ponto de partida para a criação 

do Festival Guarnicê de Cinema e Vídeo.

Alunos

Dayana Roberta, Denis da Conceição Monteiro, Rafael Moreira, Thales Valentim, Glaucy 

Silvia de Assunção. 

• Mestre Apolônio

Sinopse 

Criador do Bumba-meu-boi da Floresta, um dos mais importantes grupos de sotaque 

da baixada, que atualmente conta com 160 brincantes. Durante o ano inteiro, além das 

diversas apresentações, o grupo mantém atividades de arte-educação com jovens do bairro. 

Fazem parte do Boi da Floresta os Cazumbás, seres que não são nem homem, nem animal, 

que com suas caretas encantam a todos nos arraiais. Cheios de magia, os Cazumbás são a 

marca do sotaque da Baixada.

Alunos

Luís Paulo Sousa de Oliveira, Luís Fernando Sousa de Oliveira, Liberalino Portela Lisboa, Gilnaldo 

Teixeira da Silva, Maria Eliane da Silva e Jeanderson Nascimento Alves, Anderson Thales. 

• Seu Tonico

Sinopse 

Um ambulatório disfarçado de alambique. Ou seria um alambique disfarçado de 

ambulatório? Há quase 35 anos instalado no bairro da Praia Grande, Seu Tonico aplica 

injeções, mede pressão e receita medicamentos. Mas o senhor de 86 anos é famoso mesmo 

pelas catuabas (cravo, canela e jatobá), que vende junto com mel e licores das mais variadas 

frutas, além de pimentas para lá de ardidas – tudo de fabricação própria.

Alunos

Denise Serra, Luis Paulo Sousa, Helaine Rodrigues dos Santos, Jorge Coelho Souza.

• Gilson Das Ervas

Sinopse 

Dentro da política nacional de plantas medicinais, desenvolvida na década de 80, Gilson 

desenvolve seu trabalho, aliando técnicas modernas de herbarismo e cultura popular, 

adquirida com os caboclos e pretos velhos, remanescentes de quilombolas e índios canela. 

Alunos

Luís Paulo Sousa de Oliveira, Luís Fernando Sousa de Oliveira, Liberalino Portela Lisboa, 

Gilnaldo Teixeira da Silva, Maria Eliane e Jeanderson. 




