




A Tipiti Soluções Culturais nasceu em 2009 
do encontro de Ana Claudia Bastos 

- Curadora Educativa, e Carolina Butolo - 
Gestora Cultural. Esta parceria, Educação+ 

Cultura, possibilita pensarmos produtos
 e metodologias de gestão que de fato 

contribuam para a democratização 
da cultura nacional e o fortalecimento 

da economia criativa.

Garantir viabilidade e acessibilidade 
a conteúdos criativos propostos 

por projetos, instituições e artistas de todo 
o território nacional é o que nos move.

QUEM 
SOMOS? 
Em 2010, a Tipiti foi selecionada pelo edital Rio Criativo 
e hoje integra as Incubadoras de Empreendimentos 
da Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.

Projeto piloto do Programa de Desenvolvimento 
da Economia Criativa do Estado do RJ, tem como 
objetivo estimular a consolidação de empreendimentos 
criativos, do campo da Economia Criativa, e com grande 
potencial de geração de emprego, produtos, serviços 
e riquezas em nível nacional e internacional.

MISSÃO 
Promover e difundir cultura com criatividade 

e sustentabilidade tornando-a acessível 
ao maior número possível de pessoas.

VISÃO 
Tornar-se referência por produtos e serviços 
que de fato colaboram para o desenvolvimento 
sustentável de instituições, projetos e artistas.

VALORES 
Responsabilidade Social, Sustentabilidade, 
Democratização Cultural, e Transparência.



Com intuito de estimular o potencial da economia criativa 
para o desenvolvimento socioeconômico do Estado 

do Rio de Janeiro e a expressiva vocação cultural 
flumiense, a Secretaria de Estadode Cultura do Rio 

de Janeiro lançou em 2010 o edital das Incubadoras Rio 
Criativo - Incubadoras de Empreendimentos da 
Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro 

A iniciativa tem como objetivo estimular a consolidação 
de empreendimentos criativos no Estado. Entre os serviços oferecidos 
aos empreendedores selecionados estão consultorias na elaboração 
de planos de negócios, planejamento estratégico, assessoria jurídica 
e de imprensa, entre outras.  Além disso, os contemplados ganharão 
um espaço físico nas incubadoras para sediar seus empreendimentos 
por até 18 meses. A Economia Criativa baseia-se em atividades com 
origem no talento e nas habilidades individuais, que tenham conteúdo 
criativo e valor econômico. Um ciclo que engloba a criação, produção 
e distribuição desses produtos e serviços criativos, agregando valor 
ao ativo intelectual.
 
O projeto, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura
do Rio de Janeiro e executado pelo Instituto Gênesis da PUC-Rio, 
conta com parcerias de Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria de Estado de Ciênciae Tecnologia, Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro  FAPERJ, 
Junta Comercial do Estado doRio de Janeiro  JUCERJA, SEBRAE RJ, 
Prefeitura do Rio, RioFilme e Prefeitura de São João de Meriti.
 
As incubadoras Rio Criativo são uma iniciativa convergente como 
momento propício do estado e do país, de investimento em instituições 
nascentes do campo da Economia Criativa com grande potencial 
de geração de emprego, produtos, serviçose riqueza em nível 
nacional e internacional. 

UM 
EMPREENDIMENTO 

As Incubadoras Rio Criativo, projeto piloto do Programa 
de Desenvolvimento da Economia Criativa do Estado do Rio 
de Janeiro, selecionaram 22 empreendimentos a serem incubados. 
No âmbito do projeto, foram criadas duas incubadoras: uma delas 
com sede na cidade do Rio de Janeiro e a outra em São João de 
Meriti, na Baixada Fluminense. Juntas abrigam empreendimentos 
no campo da Economia Criativa.
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Elaboração de projetos para editais 
e leis de incentivo fiscal;
 
Elaboração de políticas culturais 
e editais de patrocínio para organizações;
 
Gestão de projetos culturais 
(gestão financeira, assessoria jurídica, 
contábil, e prestação de contas);
 
Produção executiva de projetos 
e eventos culturais (elaboração, 
execução e pós-produção);
 
Consultoria em gestão cultural, 
desenvolvimento institucional
e mobilização de recursos;
 
Planejamento estratégico para 
organizações de terceiro setor.



CURADORIA 
EDUCACIONAL

Elaboração de projetos 
de experimentações educativas 
e lúdicas que propiciem acessibilidade 
dos mais diversos públicos a  produtos 
e instituições culturais, trabalhando para 
um espaço sem barreiras, sejam elas 
físicas, sensoriais ou intelectuais;

Consultoria e coordenação educacional 
de projetos educativos de instituições 
culturais; 

Seleção e formação de educadores/
mediadores para atuarem em espaços 
de educação não-formal (instituições 
culturais, exposições etc.);

Desenvolvimento de conteúdo educativo 
para material de suporte  e divulgação 
de produtos e instituições culturais;

Estratégias de captação e formação 
de público para produtos  
e instituições culturais;

Oficinas de formação do professor para  
qualificar o atendimento do público 
escolar em instituições culturais.



MITÃUma proposta de educação criativa 
que transforma ambientes livres e ociosos 
em espaços produtivos de socialização, 
brincadeira e aprendizado.

Nossas oficinas criativas , mediadas por 
ferramentas de educação, conectam a criança 
com o mundo, estimulando-a a reflexão sobre 
sua atuação e  potencializando as habilidades 
e o agir sustentável sobre um planeta 
em intensa transformação. 
 
Uma possibilidade de atividade extracurricular 
nos mais diferentes lugares!
 
A Tipiti Mitã surge da experiência de mais 
de 10 anos de atuação em espaços culturais 
pelo mundo.  É a criação de ambientes 
de aprendizagem não-formais, revitalizando 
territórios ociosos e espaços livres, 
para além dos muros das instituições. 



PORTIFÓLIO



O HAVER  
PINTURAS 
E MÚSICAS 
PARA VINICIUS 
10/2013 – 12/2014

Propõe valorizar a cultura nacional através da difusão 
da obra do poeta Vinícius de Morais no ano em que 
comemora-se 100 anos de seu nascimento. 

Afim de ampliar o acesso do grande público nacional 
e internacional a obra do poeta, informando e formando 
conhecimento a cerca da historiografia da música brasileira, 
o projeto consiste na realização de exposição, com exibição 
do vídeo documental do projeto, e ações educativas 
de facilitação e ampliação do acesso 
ao conteúdo cultural proposto. 

A mostra é itinerante para as cidades de Salvador, 
Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Fortaleza, Salvador, 
Brasília e São Paulo.
 

SOLUÇÕES 
Gestão Cultural, Curadoria Educativa.

CLIENTE
Caixa Cultural

PATROCÍNIO
Caixa Econômica Federal 
e Governo Federal.



VIRTUALIZAÇÃO 
DO MUSEU 
AEROESPACIAL
Inovando, revendo e reconstruindo 
o modo de promover a cultura nacional.

Criação de site interativo de visitação virtual ao Museu 
Aeroespacial nos idiomas português, inglês, espanhol 
e francês, e que tem como principal objetivo ampliar 
consideravelmente o alcance sociocultural de suas 
exposições e acervo, modernizando a linguagem, 
potencializando a comunicação com os mais distintos 
públicos e democratizando o acesso por meio da internet.

Nesta nova era da tecnologia das informações é essencial 
inovar, rever e reconstruir o modo de promover a cultura 
nacional. O presente projeto de Revitalização Virtual 
do Museu visa o investimento em processos e ferramentas 
de comunicação que promovam e fortaleçam o acesso 
ao patrimônio cultural nacional junto aos seus 
mais distintos públicos. 

O Museu Aeroespacial, conhecido popularmente como Musal, foi criado em 1973 no lendário  
Campo dos Afonsos no Rio de Janeiro, no Brasil. Desde então, seu acervo cresceu continuamente e  

hoje, no aniversário de seus 40 anos, o Musal pode ser considerado como um dos  
mais importantes museus aeronáuticos do Hemisfério Sul.

Este livro traça a história do Musal desde as primeiras propostas em 1936 para a sua criação até  
o presente. O Campo dos Afonsos recebe uma atenção especial, com um relato da sua ocupação desde os 

tempos coloniais e dos eventos que justificam a sua reputação como o berço da aviação brasileira. 
O volume é ricamente ilustrado por fotografias e imagens históricas,  

assim como outras preparadas especialmente para esta edição.

Patrocínio Realização

MUSEU AEROESPACIAL
AEROSPACE MUSEUM 40 YEARS

MAURO LINS DE BARROS, HENRIQUE LINS DE BARROS, FLÁVIO LINS DE BARROS

40 ANOS

The Aerospace Museum, popularly known as Musal, was created in 1973 at the legendary  
Afonsos Field in Rio de Janeiro, Brazil. Since then, its collection grew continually and  

today, on its 40th anniversary, the Musal can be considered as one of the  
most important aeronautical museums in the Southern Hemisphere.

This book traces Musal’s history from the first proposals, back in 1936,  for its creation to  
the present. Afonsos Field receives special attention, with an account of the occupation of the area  
since colonial times and of the events that justify its reputation as the cradle of Brazilian aviation

The volume is richly illustrated by historical photos and images,  
as well as others prepared specially for this edition.
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10/2013 – 10/ 2014

SOLUÇÕES 
Gestão Cultural; Elaboração 
de Projeto para Lei Rouanet; 
Plano de Captação de 
Recursos.

CLIENTE
Museu Aeroespacial. 



Exposição de fotografia nos jardins 
de Burle Marx do Sesc Tijuca. 

O tema da exposição, uma homenagem ao mês 
da mulher, propôs explorar o olhar fotográfico 
contemporâneo sobre o universo feminino. 

Enxergando o Sesc enquanto equipamento cultural 
de extrema relevância para a produção nacional, 
o presente projeto abriu espaço para jovens 
artistas cariocas, sob a curadoria do renomado 
poeta e dramaturgo do universo feminino Geraldo 
Carneiro, e a poetisa Ana Paula Pedro. 

Ainda, buscando a formação de público para 
o universo das artes visuais contemporâneas, 
o projeto contemplou estratégias educativas 
de mediação do conteúdo cultural exposto. 

FEMININO 
A POÉTICA 
DO OLHAR
12.03.2013 – 07.04.2013

SOLUÇÕES
Projeto de Museográfico, Produção 
Cultural, Projeto Educativo, Coordenação 
Pedagógica, Oficinas Educativas, Me-
diação Cultural.

CLIENTE
Sesc Tijuca.



MARCELO 
MOSCHETA 
NORTE

Mostra e livro de Marcelo Moscheta com curadoria de Daniela Name; 
resultado de uma residência do artista paulista, que vive em Campinas, 
no Pólo Norte. Em 2011, Moscheta passou três semanas no Círculo Polar Ártico, 
viajando até a Ilha Moffen, no paralelo 80º N, última faixa de terra antes do mar 
gelado do Pólo. Refez parte da rota dos grandes expedicionários nórdicos do 
século XIX rumo ao círculo polar e perseguiu antigas motivações de sua própria 
obra: o contato com a paisagem, com a noção de território e com a marcação 
de trajetos em mapas do mundo, o que faz com que eles se transformem 
em grandes desenhos cartografia. 

NORTE reúne 10 trabalhos do artista na Sala Terreiro 
do Paço, que fica no térreo do Paço Imperial. 
Oito obras inéditas foram montadas em diálogo 
com Ilha Elephant (2010) e Maré 1.3 (2009), 
instalações de outros períodos em que Moscheta 
já tocava na ideia de sublime contida na paisagem 
polar e no confronto entre montanhas, 
icebergs e o mar. 

SOLUÇÕES 
Projeto de Readequação Orçamentária 
para Lei de Incentivo Municipal e Assistência 
de Produção.

CLIENTE
Museo Museologia 
e Museografia 
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11.12.2012 – 18.02.2013



CRIO FESTIVAL 2012 
2ª BIENAL MUNDIAL
DA CRIATIVIDADE
11/2012

Com artistas vindo do Brasil, Bélgica, EUA, Alemanha, 
Finlândia, Escócia, México, Itália e África do Sul, a 2a Bienal 
Mundial da Criatividade traz intervenções, obras e instalações 
para o Rio de Janeiro. O evento começou em 2010 
em Oklahoma e tem curadoria de Liana Brazil, fundadora 
da SuperUber, agência criativa que trabalha na interseção 
entre arte, tecnologia, arquitetura e design. 
A Bienal esteve aberta gratuitamente ao público 
no período de 21 a 25 de novembro de 2012.

SOLUÇÕES 
Projeto Educativo da 2o Bienal 
Mundial da Criatividade. Contratação 
e coordenação de equipe educativa 
e de produção local da exposição.

CLIENTE
Luminosidade Marketing  
e Produção de Eventos



CRIO FESTIVAL 2012 
CRIO REDES
11/2012

O CRio Festival aconteceu de 22 a 25 de novembro de 2012, 
no Rio de Janeiro. 

Crio Festival é totalmente dedicado a inovação, negócios 
e criatividade no Rio de Janeiro. Envolveu novas plataformas 
criativas reunindo pessoas de diversos segmentos, 
interessadas em trocar e assimilar conhecimento, 
ideias e experiências e abrir novas perspectivas. 

O CRio Redes: Urbanismo Colaborativo é a parte do CRio 
Festival dedicada aos trabalhos de convergência 
e co-criação de ideias soluções para a cidade.

À partir do conhecimento compartilhado por grupos e redes 
durante o encontro e usando ferramentas e dinâmicas 
colaborativas, o CRio Redes pretende gerar um legado 
para o Rio de Janeiro, propondo processos colaborativos; 
compartilhando oportunidades e recursos; buscando 
conhecer e desenvolver ferramentas; processos artísticos 
colaborativos e desenhar ideias e soluções para a cidade 
que possam avançar pós evento.

SOLUÇÕES 
Gestão Cultural; Pré-projeto 
de plano estratégico de autogestão 
para a ACO28  - Antiga Fábrica 
Bhering, apresentado no Festival 
CRio Redes.

CLIENTE
ACO28



DANÇA 
PRA 
CACILDA

Dança pra Cacilda propõe 
uma tomada total do Teatro  

Cacilda Becker de abril  
a setembro de 2012, e afirmando 

sua vocação de espaço da dança 
contemporânea e da criaçãopelo 

movimento no Rio de Janeiro. 04.09.2012

A partir de uma programação nacional e internacional de artistas 
e coletivos convidados, queremos que o Cacilda vire não só um teatro 
com programação regular de qualidade, mas também um espaço 
de reflexão e geração de conteúdos novos em dança contemporânea 
e um foco de formação de um público jovem e renovado 
para a dança.

A direção artística, dos mesmos diretores do Festival Panorama, aposta
na investigação e nas possibilidades de intercâmbio entre as linguagens 
artísticas e a dança. Um dos objetivos principais da ocupação é promover 
o encontro entre espetáculos e jovens públicos, estudantes de todas 
as idades e moradores dos entornos que normalmente não frequentam 
espaços culturais. 

SOLUÇÕES 
Projeto Educativo 
e de Formação de Público.

CLIENTE
Associação Cultural  
Panorama de Dança



10ª SEMANA 
NACIONAL 
DE MUSEUS 
“MUSEUS EM UM MUNDO 
EM TRANSFORMAÇÃO – 
NOVOS DESAFIOS, NOVAS 
INSPIRAÇÕES”  

Importante agenda anual, a Semana tem o propósito 
de mobilizar os museus brasileiros a  partir de um esforço 
de concertação de suas programações em torno de um 
mesmo tema. Sua primeira edição foi realizada em 2003, 
idealizada pelo Departamento de Museus (Demu/Iphan), 
atual Ibram.

Com o objetivo de intensificar a relação museu-sociedade, 
o Instituto Brasileiro de Museus/IBRAM promove a 10ª edição 
da “Semana Nacional de Museus”, em que instituições 
museológicas de todo o Brasil aproveitam a oportunidade 
para oferecer ao público uma programação diversificada 
de atividades.

SOLUÇÕES 
Elaboração e execução 
de oficinas de Arte e contação 
de Histórias para o evento.

CLIENTE
Museu Histórico Nacional 
(MHN-RJ)

05/2012 



GIRO 
MUSICAL

Um convite a pensar, discutir e fazer cultura. Uma caneta na mão e muitas 
ideias na cabeça são as principais engrenagens do Giro Musical, projeto 
realizado pelo SESC Niterói e produzido pelo Paiol Cultural. A iniciativa 
busca valorizar os artistas locais e promover espaços que permitam 
a troca de experiências artísticas e a reflexão sobre a cultura 
no nosso país.

Giro Musical é um evento construído de forma coletiva com os artistas 
de Niterói e região de diferentes áreas culturais. Encontros são realizados 
antes da apresentação final. Neles os artistas encontram espaço para 
dialogar sobre as mais variadas questões ligadas a cultura, além 
de debaterem os formatos possíveis para a mostra cultural.

As ideias saem do papel e ganham os palcos do SESC Niterói.

03.2012

SOLUÇÕES 
Produção Executiva.

CLIENTE
SESC Niterói. 



ASSOCIAÇÃO 
CRIATIVA
ORESTES 
28
As dependências da antiga fábrica de chocolates 
Bhering localizada no bairro do Santo Cristo, antes 
ocupadas pela linha de produção de doces, hoje  
abriga ateliês, estúdios, oficinas e demais empresas  
da indústria criativa, totalizando cerca de mais  
de 70 inquilinos. 

Em Novembro de 2012 os mais de 70 inquilinos se 
articularam para formalização da Associação Orestes 
28 em Estatuto Social e CNPJ que reúne mais de 80 
Associados. Buscando alternativas de manutenção do 
imóvel e a implementação de programas que integram 
diversas disciplinas contemporâneas de atuação 
artística e empresarial em parcerias com instituições 
e profissionais das mais distintas áreas, a Associação 
Criativa prevê o fortalecimento de suas indústrias 
criativas como fator motor para o desenvolvimento 
social, cultural, e econômico de seu entorno. SOLUÇÕES 

Planejamento Estratégico 
Institucional de 02 Anos; 
Gestão Cultural da Instituição

CLIENTE
Associação Criativa  
Orestes 28

2012 - 2013



CASA 
DO RIO 
DE JANEIRO

Ao reunir informações históricas sobre a cidade do Rio 
de Janeiro e sua região metropolitana, de forma dinâmica 
e interativa, o site Casa do Rio de Janeiro destaca 
a importância dos serviços públicos urbanos. Além disso, 
ajuda a preservar na memória carioca as belíssimas imagens 
e os fatos que fazem desta cidade um lugar maravilhoso 
para se viver e um dos destinos turísticos mais almejados 
do mundo.

As informações foram divididas em períodos, durante os quais 
a cidade do Rio de Janeiro desempenhou diferentes papéis 
políticos e administrativos: cidade colonial e sede da colônia; 
sede de uma monarquia transatlântica e do Império Brasileiro; 
capital da República; e, por fim, cidade-estado, centro 
metropolitano e capital estadual

10 a 12.2011

SOLUÇÕES 
Consultoria pedagógica 
e historiográfica.

CLIENTE
Ciclame Produções 
e Eventos.



RIO 
ARTE 
CORPO 
MOVIMENTO

A publicação é composta de 90 imagens de oito bailarinos 
da cena carioca de dança contemporânea, e textos em português 
e inglês, que abordam o tema da dança brasileira.

Descrito pela artista como uma homenagem ao Rio de Janeiro, 
cidade onde está radicada há cerca de dez anos, o livro retrata 
os bailarinos em movimento fora do palco, em meio à natureza 
e paisagens inesperadas. Trata-se, segundo a fotógrafa, 
de uma celebração da união de duas artes, a dança e a fotografia. 
As fotos, realizadas em locações como a Pedra da Gávea, a Praia 
de Ipanema, a cidade de Teresópolis e o Teatro Municipal  
do Rio de Janeiro, entre outras, expressam a identificação  
de Fabian com a fotografia artística.

Os bailarinos convidados pelo projeto integram a cena carioca 
de dança contemporânea, e registram em sua trajetória passagens 
por renomadas companhias da cidade. Marcelle Sampaio, Maria 
Alice Poppe, Alex Neoral, Renata Versiani, Al Crispin, Julio Rocha, 
Celina Portella e Rodrigo Maia foram fotografados em 2010 
e poderão conferir agora o lançamento do livro.

SOLUÇÕES
Consultoria em Gestão Cultural.

CLIENTE
Fabian. 

2011



PROGRAMA 
REDE AGIR
O Projeto Piloto Rede AGIR é uma iniciativa do Instituto JCA que contribui para a formação 
e apoio a jovens com ideias inovadoras e desafiadoras para a transformação as realidades 
sociais de seu entorno. Este será constituído por uma rede de jovens incentivados 
para construção de melhores práticas sociais e disseminação de uma cultura 
empreendedora em sua comunidade.

principal objetivo do Projeto Piloto é possibilitar aos beneficiados maior conscientização 
a respeito da complexidade de um empreendimento social e novos conceitos sobre 
intervenção social.

Durante o período do programa, a formação dos jovens é realizada por meio de seminários 
e oficinas com conteúdo abordando novos conceitos de intervenção e exercícios práticos 
para o desenvolvimento de habilidades para liderança propositiva.

10.2010

SOLUÇÕES 
Consultoria em Desenvolvimento 
Institucional,Oficina em Planejamento 
Estratégico e Mobilização de Recursos.

CLIENTE
Instituto JCA.



PIONEIROS 
E EMPREENDEDORES

A exposição “Pioneiros & Empreendedores: A Saga  
do Desenvolvimento no Brasil” realizada no Museu  
Histórico Nacional, no Rio, é resultado de mais de dez anos 
de pesquisas realizadas na Universidade de São Paulo,  
sob a coordenação de Jacques Marcovitch, referentes  
aos empreendedores que foram pioneiros em diferentes 
campos profissionais e influenciaram de forma decisiva  
a história do Brasil. 

A pesquisa, inicialmente publicada uma trilogia, aborda 
a trajetória de 24 empresários, cujo legado é perceptível 
nos dias de hoje, apontando para uma pedagogia 
empreendedora, que articula trabalho, percepção 
de contexto, busca de inovação e aventura.

09/2010

SOLUÇÕES 
Coordenação pedagógica;
Seleção e treinamento de monitores.

CLIENTE
Expomus.



Um projeto inédito sob coordenação artística de Elifas 
Andreato, responsável pela arte de inúmeros discos 
e pela direção de grandes shows e musicais da música 
brasileira, reunimos grandes nomes da MPB para 
uma homenagem ao poeta Vinicius de Moraes.

Elifas em parceria com cada um dos mais de dez artistas 
convidados para integrar o projeto (Chico Buarque, 
Toquinho, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Renato 
Teixeira, Célso Viáfora, Edvaldo Santana, Teresa Cristina, 
Zeca Baleiro, Badi Assadi, António Nóbrega, Marcelo 
Camelo, Gabriel O’Pensador, Carlinhos Vergueiro, 
e Chico César) interpretam o poema “O Haver”, 
de Vinicius de Moraes, em aquarela 
e músicas - algumas inéditas.

Todo o conteúdo do projeto é transportado 
para livro-catálogo que recebe em encarte o DVD 
de vídeo documental das oficinas de arte, lançado 
e distribído gratuitamente em mostra expositiva 
realizada na cidade do Rio de Janeiro.

O HAVER  
PINTURAS 
E MÚSICAS 
PARA VINICIUS 

SOLUÇÕES 
Elaboração de projeto para lei 
de incentivo a cultura do Estado do Rio 
de Janeiro; Gestão Cultural; Produção 
Executiva; Plano de Comunicação 
e Marketing e Projeto Educativo.

PATROCÍNIO
Petrobrás e Secretaria Estadual 
de Cultura do Rio de Janeiro.

2010 - 2012



MUSEU 
LIGHT 
DA 
ENERGIA
2010 - 2013

Com o objetivo de apoiar a formação escolar e facilitar  
o entendimento sobre o sistema elétrico e sua relação 

com o nosso dia a dia, o Museu da Energia oferece
recursos modernos, lúdicos e interativos. Serão 40 

experimentos em 3.000 m², como maquetes, 
jogos eletrônicos, painéis multimídia, 

além de artefatos históricos.

Além disso, o Museu da Energia tem a pretensão  
de estimular mudanças de atitude no consumidor  

de energia elétrica, combatendo os desperdícios e as 
ligações clandestnas, que tanto prejudicam a sociedade. 

SOLUÇÕES
Consultoria pedagógica de projeto educativo; 
Formação de educadores / monitores;  
Consultoria em desenvolvimento institucional.

PATROCÍNIO
Instituto Light. 
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carolinabutolo@tipiticultural.com
(21) 98097.5666
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BASTOS 
Curadoria Educativa 
anaclaudiabastos@tipiticultural.com
(21) 98785.3014
(21) 2507-9742
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Ana Claudia Bastos é socióloga, mestre em Psicologia 
Social na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) e especializada em Arte Educação 
na Universidade de São Paulo (USP).  

Coordenou oficinas de arte para crianças do Programa 
de terapia Ocupacional da USP. Foi professora-tutora no curso 
de especialização em educação especial na Universidade 
Federal do estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Criou e coordenou o setor educativo do Centro Cultural 
da Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro. Atuou como supervisora 
de educadores na exposição “Corpo Humano – Real 
e Fascinante” no MHN, Rio de Janeiro. Criou e coordenou 
projeto educativo, assim como o conteúdo pedagógico 
para importantes exposições como: “Tesouros do Louvre: 
esculturas de Houdon” e “Joaquim Nabuco: Brasileiro, cidadão 
do mundo”, também realizadas no MHN. Coordenou o setor 
educativo da Mostra de Cinema Etnográfico - RJ (2008/2009).

Em 2011 e 2013 recebeu bolsa do Ministerio da Cultura 
Espanhol, para atuar no setor de difusão cultural dos museus:  
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (ES) e Museo 
Nacional Del Traje (ES), respectivamente.

Desde 2010 é sócia diretora da Tipiti Soluções Culturais, 
empreendimento das Incubadoras Rio Criativo, sendo 
responsável direta pela área de Curadoria Educacional.

É autora dos livros infantis: “Um dia especial para Laurinha”, 
editado em português - 5ª Ed.  e em espanhol -  2ª Ed. 
(Editora Melhoramentos, 2004), “Um dia na Aldeia Brilho 
do Sol” (Editora Peiropólis, 2005) e “As cores da Floresta 
sem Cor” (Editora Melhoramentos, 2013)

Carolina Butolo é Relações Públicas e cursou 
a pós-graduação em História da Arte ambas 
pela Fundação Armando Alvares Penteado – SP. 

Possui especializações em Mercado Cultural – Instituto 
Pensarte, Mobilização de Recursos e Gestão Cultural – 
Cemec, Avaliação de Impacto Econômico de Projetos 
Sociais Fundação Itaú Social,em Empreendedorismo 
Criativo - Nesta Peer Mentoring Programme | British 
Council, e em Educação Ambiental pela PUC Rio.

Em 2011 palestrou para o MBA em Empreendedorismo da UFRJ, 
e para a Crio Redes em 2012.De 2002 a 2005 produziu os eventos 
da Fundação Armando Alvares Penteado, tendo atuado junto 
aos eventos do MAB FAAP, Teatro FAAP, Faculdades e Instituição.

Durante os 3 anos a frente da área de Parceiros do Museu de Arte 
Moderna de SP recebeu coaching em Business Plan da Galeazzi 
& Associados, e em Leis de Incentivo Fiscal do Dr. Fábio Cesnik.  
Foi responsável direta pela representação do Museu frente ao Governo, 
Patrocinadores e Instituições parceiras.

Em 2008 foi responsável pela criação das Políticas Culturais do Plano 
de Governo de Campanha à Prefeitura de São Caetano do Sul - SP, 
tendo coordenado as equipes de Comunicação e Marketing.

De 2008 a 2009 desenvolveu o Plano Estratégico do Instituto JCA - 
braço social do Grupo JCA de transportes terrestres, tendo coordenado 
a abertura e implementação das áreas de Desenvolvimento Institucional 
e Comunicação.

Desde 2010 é sócia diretora da Tipiti Soluções Culturais, 
empreendimento das Incubadoras Rio Criativo, 
sendo responsável direta pela área de Gestão Cultural.

GESTÃO 
CULTURAL

CURADORIA 
EDUCACIONAL


