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As Histórias

Jocemara, uma musa vítima de violência sexual, que hoje é mãe, empoderada, 
super ativa, costureira, cozinheira e ensina outras mulheres.

Indígenas de Tapiraí, musas da Aldeia Guyra Pepo que desenvolvem artesanatos 
e multiplicam seus saberes, ajudando outras indígenas a aperfeiçoarem a técnica.

Aline e Jo, as musas passaram por situações de rua e atualmente são costureiras no 
Coletivo Tem sentimento, o qual acolhe mulheres cis, trans e gays.

Maria Das Dores, musa que deixou o uso abusivo de drogas e hoje, 
trabalha como costureira.

Inspiração e transformação de vida!



A Expedição

Mulheres em diferentes situações de vulnerabilidade ressignificam suas
vidas através das artes e saberes manuais.

Suas histórias inspiram a criação de uma coleção de moda voltada para
upcycling, moda e novas tecnologias.

Histórias e Coleção são os estímulos para o momento de aprendizagem,
reflexão e co-criação, onde os expectadores sairão do momento de escuta
para a ação, construindo o saber em rede



Evento online e gratuito
Inscrições pelo Sympla:
https://www.sympla.com.br/expedicoes-criativas--economia-colaborativa__1118971

O evento
Encontros Virtuais
História de Mulheres Inspiradoras
Artes e saberes manuais
Design
Oficinas de Upcycling,
Moda e Tecnologia
Studio Vivo

https://www.sympla.com.br/expedicoes-criativas--economia-colaborativa__1118971


AGENDA
Dia 08/03
18h00- Abertura do evento.
18h15- Viagem de inspiração: História de vida da 
musa Jocemara de Araçoiaba –SP.
18h30- Investigação de manualidades com a Musa 
Jocemara.
19h00- Oficina Upcycling : Personalize suas peças 
com customização, com Juliana Schmidit Tomazini
19h30- Investigação Novas tecnologias: 
Sustentabilidade, Moda Circula e Modular, 
Confecção sem Costura, com Ângela Barbour
20h00- Trilhas Criativas: Espaço de interação e 
criação entre os participantes do evento.
21h00- Studio vivo: Cocriação com Ricardo 
Gonçalves

Dia 15/03
18h00- Abertura e apresentação das atividades 
do dia.
18h15- Viagem de inspiração: História de vida 
das musas Indígenas de Tapiraí –SP.
18h30- Investigação de manualidades com as 
musas Musas Indígenas.
19h00- Investigação Upcycling: Tingimento 
natural e extração de pigmentos, com Carol 
Caron.
19h30- Investigação Novas tecnologias: 
Biodesign, Bioplásticos, Compósitos e Confecção 
com Biomateriais,
20h00- Trilhas Criativas: Espaço de interação e 
criação entre os participantes do evento.
21h00- Studio vivo: Cocriação com Ricardo 
Gonçalves



AGENDADia 22/03
18h00 - Abertura e apresentação das 
atividades do dia.
18h15- Viagem de inspiração: História de vida 
das musas Aline e Jo.
18h30- Investigação de manualidades com as 
musas: Aline e Jo.
19h00- Investigação Upcycling: Upcycling para 
transformar, com Luci Hidaka,
19h30- Investigação Novas tecnologias: 
Eletrônicos aplicados aos têxteis, wearables, 
tecidos eletrônicos, com Ângela Barbour
20h00- Trilhas Criativas: Espaço de interação e 
criação entre os participantes do evento.
21h00- Studio vivo: Cocriação com Ricardo 
Gonçalves.

Dia 29/03
18h00- Abertura e apresentação das 
atividades do dia.
18h15- Viagem de inspiração: História de vida 
da Maria Das Dores,
18h30- Investigação de manualidades com a 
Musa Maria Das Dores.
19h00- Investigação Upcycling: Reconsumo - o 
que a moda me ensinou sobre 
sustentabilidade, com Mara Débora
19h30- Investigação Novas tecnologias: 
Estamparia na ressignificação do vestuário. 
Block-printing, Impressão Botânica e Porchoir, 
com Ângela Barbour
20h00- Trilhas Criativas: Espaço de interação e 
criação entre os participantes do evento.
21h00- Studio vivo: Cocriação com Ricardo 
Gonçalves,.



Investigações Criativas
Upcycling com

Carol Caron, designer de moda graduada pela Faculdade Belas Artes de São Paulo, especialista
em meio ambiente e desenvolvimento sustentável, com mais de dez anos de experiência profissional,
atuando nas áreas de desenvolvimento e confecção de calçados, acessórios e vestuários. E criação de
figurinos para vídeos e shows. Trouxe sua visão social e sua paixão pelo meio ambiente e pela moda
consciente, para criar o Projeto EcoOuse, um projeto social inovador de conscientização e capacitação,
voltado para jovens de escolas públicas, onde integramos aspectos da sustentabilidade, consumo
consciente e moda Circular através da educação. Proprietária da plataforma de moda
consciente EcoOuse, e representante local do movimento Fashion Revolution Brasil em Pirassununga e
Jundiaí. Atua como consultora de moda sustentável, realizando projetos, palestras e workshops em todo
o Brasil. Fundadora do Banco de Roupas, plataforma on-line, que possibilita a troca de roupas e
acessórios em todo o Brasil, fazendo a moda circular de forma consciente.

Juliana Schmidit Tomazini, designer e educadora em costura criativa.
Designer de Moda. Técnica em Produção de Moda pelo Colégio Politécnico Bento Quirino, graduada em
Design de Moda pela Anhembi Morumbi. Trabalhou nas áreas de criação e jornalismo de moda. Em 2017,
após uma viagem para Londres onde fez dois cursos rápidos na Central Saint Martins, voltou para o Brasil e
fundou a marca Hype Vintage, onde regata e customiza de peças de roupas no final do ciclo de vida. Desde
2019, além da marca, dá aulas de costura criativa e é estilista voluntária do projeto Marias Cheias de Graça,
de capacitação de mulheres através da costura e do Projeto Madrepérola da Unicamp que visa a criação
de uma sutiã para mulheres mastectomizadas. Freelancer em styling e figurino



Investigações Criativas
Upcycling com

Luci Hidaka é designer, artista e educadora graduada pela UNESP - Bauru. Atualmente é
mestranda no Programa Têxtil e Moda, pela EACH - USP.
Luci realiza um trabalho de upcycling de jeans de pós-consumo, de forma sustentável e sem
gênero. Ela é a responsável pela criação, modelagem e costura. Também trabalha com
costureiras do bairro para a finalização das roupas, incentivando a economia local. Seu
processo criativo visa manter as “memórias das roupas”, como os bolsos, rasgos e remendos.
Realizou exposições de seu trabalho no I Congresso Internacional de Sustentabilidade em Têxtil
e Moda da USP, no 10º Lab Moda de Curitiba- PR; Instalação Identidades Autônomas do Red Bull
Station; dentre outros.
Luci Hidaka também realiza oficinas com a finalidade de compartilhar o processo criativo de
upcycling para que mais pessoas criem roupas com peças que estão encostadas no armário.

Mara Débora
Designer Gráfico formada pela UEMG. Coach e Consultora de Imagem formada pela
France Image Coaching. Idealizadora do Guarda-roupa Sustentável; Blogueira do
Autoestima na Gaveta. Organizadora do Fashion Revolution Brasil em São José dos
Campos/SP. Coautora no Livro Mapa da Vida – Capítulo “Vista sua Essência”. Autora do
livro “Estilo Sustentável – Tenha o essencial”. Instrutora de Customização e Upcycling.



Investigações Criativas
Moda e tecnologia com

Ângela Barbour
Artista visual, nasceu, vive e trabalha em São Paulo. Doutora em Artes Visuais pela

UNICAMP, Mestre em Artes pela USP, Graduada no Fabricademy em Toulouse França,
Diretora Executiva do Ellora Ateliê, o Fabricademy Node no Brasil. Curadora
independente esteve na direção da Galeria Marta Traba, da Fundação Memorial da
América Latina, por 16 anos, onde foi uma das criadoras do Projeto Céu Aberto de
Atenção a Pessoa com Necessidades Especiais. Neste projeto desenvolveu
metodologia de produção de imagens táteis para deficientes visuais. Tendo um de
seus trabalhos nesta área sido incorporado ao Museu do Louvre como obra de arte.

Ângela Barbour já apresentou seu trabalho em mais de quinze países em quatro
continentes, tendo em 2019 participado de residência artística na Índia e Nepal,
apresentado performance na abertura da Bienal Internacional de Arte em Papel, de
Shanghai e ministrado workshop e conferências no Egito e Peru.

l



Um espaço de criação e não apenas de conversa. É uma forma de aprendizado
transformador, investigaremos por meio das manualidades e do designer, a
transformação social. Um projeto inovador, o qual nos permite conhecer a história e
aprender com essas mulheres, se colocando como um igual, criando lado a lado. Na
sociedade atual, a qual possui tantos processos de mudanças, com tantas crises
diferentes, utilizar da nossa capacidade de imaginar alternativas, trabalhar, colaborar
e cocriar juntos, se faz mais necessário do que nunca.

Trilhas Criativas 
e o Studio Vivo

Ricardo Gonçalves é designer de sistemas sociais, e pesquisador (action
research), que trabalha em diversos contextos globais, incluindo Brasil,
Austrália, Índia, México e Estados Unidos. No Presencing Institute, lidera uma
iniciativa de pesquisa-ação, desenvolvendo protocolos e ferramentas, para
investigar mudanças sistêmicas no campo social. Docente do Presencing
Institute e coordena o lançamento do programa de Residência em Estúdio
de Artes Sociais no México e Alemanha. Mestrado em Design Transdisciplinar
pela Parsons School of Design, Nova York. Doutorando em design de
aprendizado no WonderLab Laboratório interdisciplinar na Monash University,
em Melbourne.



Produção
Instituto Empodera

O Instituto Empodera com o projeto Conexão Musas vem realizando desde
2018 através da economia criativa o empoderamento de mulheres em
diferentes situações de vulnerabilidade em diferentes cidades do Brasil. A
principal metodologia utilizada pelo Instituto Empodera é o tratamento
comunitário que através da economia criativa viabiliza o desenvolvimento
de redes produtivas de mulheres, carinhosamente chamadas de Musas.

Na mitologia grega, Musas eram figuras que inspiravam todas as artes e
as ciências. A escolha deste nome visa ressignificar a vida de mulheres
em situação de vulnerabilidade que se sentem invisíveis mas que na
realidade são musas que inspiram e despertam talentos através das
artes. E assim, superam suas vulnerabilidades e ganham autonomia
econômica valorizando não apenas a si mesmas como toda uma
economia e cultura local. Os produtos desenvolvidos pelas musas visam o
reaproveitamento de material contribuindo para a economia circular.

@institutoempodera

@conexaomusas




