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O Cabíria Prêmio de Roteiro foi idealizado sob o lema “Por mais 

mulheres nas telas e atrás das câmeras”. Lançado em 2015, colocou 

em pauta três objetivos principais: estimular roteiristas a criarem 

histórias com protagonistas mulheres diversas e inspiradoras; 

converter o prêmio em um selo de qualidade para os projetos 

premiados; e contribuir para a visibilidade a roteiristas mulheres. 

Desde sua criação recebeu 700 roteiros e distribuiu cerca de  

R$ 40 mil em prêmios. 

Em 2020, sua 5ª Edição, foram mais de 250 inscrições nas quatro 

as categorias de premiação: longa-metragem de ficção; argumento 

infantojuvenil de longa ficção; piloto de série de ficção; piloto de 

série documental; número que expressa o aumento da presença de 

mulheres no setor.

O amadurecimento da premiação dá origem ao Cabíria LAB, um 

espaço de impulsionamento de talentos e contribuição para o 

desenvolvimento de histórias escritas e protagonizadas por mulheres, 

além das já tradicionais credenciais para eventos parceiros.

Com apoio direto do  Instituto Alana e do Projeto Paradiso,o Lab se 

divide em consultorias e masterclasses com profissionais diversas e 

de excelência, sob a assessoria de Jaqueline Souza e Marcos Hinke, 

da Tertulia Narrativa.
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ARGUMENTO DE LONGA FICÇÃO INFANTOJUVENIL

ROTEIRISTAS PREMIADAS

LONGA METRAGEM FICÇÃO

1º LUGAR TALENTO PARADISO

“Sol a pino”

de Ana do Carmo (BA)

2º LUGAR 

“Diana”

de Sophia Carregal (RJ)

3º LUGAR

“Hater”

de Issis Valenzuela (SP)

MENÇÃO HONROSA

“Fim de mundo sem fim”

de Cristiane Garcia (AM)

MENÇÃO HONROSA

“Novembro”

de Milena Times (PE)

1º LUGAR 

“Bayo”

de Erika Ferreira (SP)

2º LUGAR 

“Rodante”

de Renata Diniz  (DF) e Renata Mizrahi (RJ)

3º LUGAR

“O Saruê Secreto”

de Fernanda Beck (SP)

4º LUGAR

“Cuidado com a Galinha”

de Bruna Bastos (PR)



 

PILOTO DE SÉRIE DOCUMENTALPILOTO DE SÉRIE FICÇÃO

“Canto delas”

de Tuca Siqueira (PE)

“Feminismos Orgasmos”

de Maria Rita Nepomuceno (RJ)

“O X da canção”

de Maira Cristina (BA)

“Verdades Escondidas”

de Luísa Guanabara (RS)

“Um pouco de mim morreu  

quando você nasceu”

de Quézia Lopes (RJ)

1º LUGAR 

“Teia” de Bruna Trindade, Alice  

Name-Bomtempo e Vitor Medeiros (RJ)

2º LUGAR 

“Lâne e Eli” de Junia Lemos (SP)

3º LUGAR

“Ângela” de Adriana Mendes, Cecília Godoi  

e Natália Lopes (PE)

PRÊMIO HORS CONCURS

“O Crime do Iguaçu” de Nina Rosa Sá (SP)



CONSULTORXS

LONGA METRAGEM FICÇÃO

Glenda Nicácio

Graduada em Cinema e Audiovisual pela Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), é sócia fundadora 

da produtora independente Rosza Filmes, fundada 

em 2011 juntamente com Ary Rosa, com quem divide a 

direção dos filmes “Café com Canela” (2017), “Ilha” (2018) e “Até o Fim”(2020). Além da 

direção cinematográfica, desenvolve a direção de arte, dedicando-se ao pensamento da 

atmosfera e dos sentidos a partir da poética cenográfica. 

 

Francine Barbosa 

No cinema participou da equipe de roteiro do longa 

metragem “Shine Your Eyes’’ (‘’Cidade Pássaro”), dirigido 

por Matias Mariani e selecionado para estrear no Festival 

de Berlin 2020; e do terceiro longa metragem de Dea 

Ferraz, “Castela” (em financiamento). Em televisão, desenvolveu projetos de seriados 

para diversas produtoras e foi roteirista das séries “A Revolta dos Malês” (SescTv) 

e “Irmandade” (Netflix), além de colaboradora em “As Five”, próxima obra de Cao 

Hamburguer para a Globo Play. É professora e consultora de roteiro desde 2015. 

 

Iana Cossoy Paro 

Roteirista, consultora e professora. Atual Chefa da Cátedra 

de Roteiro da EICTV. Assina com Sandra Kogut o roteiro de  

“Três Verões (2019)”, com Marcelo Muller “Eu te Levo (2017)” 

e com Graziela Mantoanelli “De Peito Aberto (2018)”. Mestre 

em Meios e Processos Audiovisuais pela ECA-USP. Formada em Cinema pela EICTV. 

Consultora no BrLab desde 2017. Membra do Coletivo Vermelha, que estuda e promove 

ações relacionadas a participação e representação das mulheres no audiovisual.

 

ARGUMENTO DE LONGA FICÇÃO INFANTOJUVENIL

 

Corinne Klomp

Natural da França, estudou em Paris na FEMIS e no CEEA 

(Conservatório Europeu de Escrita Audiovisual) onde 

também leciona. Autora, escreve roteiros (TV, cinema, 

rádio) e peças de teatro.

Tem grande paixão pelo Brasil e pela língua portuguesa. Desde 2013, participa do Festival 

Varilux do Cinema Francês, no Rio, como tutora do LAB Franco-Brasileiro de Roteiros.

Escreve crônicas em português (São Paulo Review, site Ignorância Times) e recentemente 

o roteiro do curta Aquela vizinha desapareceu (2020), direção de Isaac Bernat.  

 

Marina Meira

Cofundadora do núcleo de roteiristas Maquinário Narrativo. 

Roteirista das séries “#Mechamadebruna” (Fox Premium,  

4a Temp.) e “Terminadores” (Band, TNT). Do longa-metragem 

“Ninguém ama ninguém... por mais de dois anos” (Festival 

do Rio 2015 e 39ª Mostra de SP) e do curta de animação infantil “As Aventuras de Pety – 

Cidade de Tutameia” (Prêmio de Melhor Roteiro e Melhor Filme em festivais). Autora de  

“A Máquina de Fazer Dinheiro” (roteiro finalista no concurso Guiões de 2019).  

 

Renata Sofia

Roteirista da TV Globo. Autora e Roteirista do longa 

original “MC Estrela”. Roteirista colaboradora da série 

infantil “Detetives do Prédio Azul”; de séries de ficção 

em desenvolvimento e do Núcleo Criativo da 2Dlab. 

Dramaturga da peça “A protagonista” do Coletivo Paralelas. Participou do painel 

“Afrobrasilidades” com “O Laboratório do Porão” no RCM 2017. Selecionada para o 1º 

Laboratório de Narrativas Negras para o Audiovisual - Flup, Film2B e TV Globo. Formada 

pela UERJ em Comunicação Social.  



PILOTO DE SÉRIE FICÇÃO

Alice Marcone

Roteirista, atriz, cantora-compositora e apresentadora de 

tevê. Roteirizou as séries “Noturnos” para o Canal Brasil, 

“Setembro” para a Amazon Prime Video e foi colaboradora 

de roteiro de “Todxs Nós” da HBO. É a primeira mulher trans 

a lançar uma carreira no sertanejo, com o single “Noite Quente”. Apresenta o reality show 

“Born to Fashion” no canal E!. Graduou-se em Psicologia pela USP.

Luh Maza

Primeira roteirista trans da TV brasileira com a série 

Sessão de Terapia (2019) do Globoplay. Recebeu o troféu 

de bronze de roteiro no festival El Ojo de Iberoamerica 

da Argentina e o prêmio Inclusive and Creative Awards 

Campaign (EUA) pelo curta 35 (2019). Sua dramaturgia está publicada na coleção 

Primeiras Obras (Imprensa Oficial, 2009) – finalista do Prêmio Jabuti de Literatura -, no 

livro Teatro (Chiado Editora, 2015) e na antologia Dramaturgia Negra (Funarte, 2019).

Vana Medeiros

dramaturga e roteirista, criadora do grupo Malditos 

Dramaturgos! e do Serie_Lab Festival, primeiro encontro 

de criadores de séries do Brasil. Assina roteiros do 

curta Polaris, co-produção Brasil/Suécia, e do longa 

Mulher Oceano/Ocean Girl, co-escrito com Djin Sganzerla, e filmado entre Rio de 

Janeiro e Tóquio. É professora de dramaturgia na AIC e autora do livro Guia das Séries. 

Representou o Brasil na conferência Women Playwrights International (Chile, 2018) e no 

Corredor Latino-Americano de Teatro (México, 2017).

PILOTO DE SÉRIE DOCUMENTAL

Joelma Oliveira Gonzaga

Produtora criativa e sócia da Laranjeiras Filmes. 

Colaboradora de produtoras como Paranoid Filmes, 

Bananeira Filmes, Coqueirão Pictures, Preta Portê, 

Varzovia Films, Arte Mecanica, e Tu Vas Voir. Produziu os 

filmes Cinema Novo (2016), dir. Eryk Rocha, vencedor do prêmio L’Oeil D’Or no Festival de 

Cannes, “Breve Miragem de Sol” (2019), dir. Eryk Rocha;  Todos os Paulos do Mundo, dir. 

Rodrigo de Oliveira e Gustavo Ribeiro (2017).  

Luis Gonzáles Zaffaroni

Empreendedor cultural e social, diretor fundador da 

DocMontevideo (Uruguai 2009) e DOCSP (Brasil 2015), 

dedica-se ao desenvolvimento e fortalecimento do 

documentário na América Latina. Atualmente coordena a 

formação de projetos de documentários para o Fundo Colombiano do Cinema. Trabalhou 

em cinema, TV e publicidade como diretor, editor e consultor de conteúdo. Desempenha 

funções de consultor e júri de fundos audiovisuais, festivais e mercados na Argentina, 

Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Uruguai, Espanha e Holanda.

Manoela Ziggiatti

Documentarista e montadora formada pela EICTV (Cuba), 

com especialização em documentário na Universidade de 

Salford e graduação em Jornalismo na USP. Montadora 

de diversos documentários e ficções, além de séries 

documentais, é também sócia da Avoa Filmes. Integra o Coletivo Vermelha, pesquisando 

e desenvolvendo ações relacionadas à participação e representação de mulheres no 

audiovisual. Atualmente coordena o NAVE - Núcleo de Audiovisual da Escola Porto 

Iracema das Artes. 



Paula Gomes

Integrante do coletivo Plano 3 Filmes, onde dirigiu 

e produziu cerca de quinze projetos. Seu último 

documentário, “Jonas e o Circo sem Lona”, foi exibido em 

mostras e festivais em mais de 20 países, tendo recebido 

13 prêmios. Paula, que também integra a comissão de seleção do Rumos em suas 

últimas edições, atua como consultora de projetos de documentário nos laboratórios 

DiásporaLab e NordesteLab. 

Sylvia Palma

Roteirista de cinema, TV e outras mídias, jornalista e 

diretora de documentários. Trabalhou nas principais 

emissoras do Brasil (Globo, SBT, etc.). Mestre em 

Comunicação, Cultura e Educação/UERJ. Editora 

executiva de programas jornalísticos e diretora de documentários. Vice-presidente da 

ABRA. Secretária Geral da GEDAR. 

ATIVIDADES ESPECIAIS

Processo Criativo com Tata Amaral

Iniciou sua carreira no cinema em 1983, como assistente 

de produção, passando para diretora de produção e 

produtora-executiva. Dirigiu diversos vídeos e curtas-

metragens. Seu primeiro longa-metragem, Um céu de 

estrelas (1997), recebeu os prêmios de melhor filme de estreia no Festival de Havana e de 

melhor direção no Festival de Brasília. Seis anos antes, o curta-metragem Viver a vida 

(1991) já havia chamado a atenção para esta cineasta paulistana. Em 2006 lançou Antônia 

(2006), pelo qual recebeu o prêmio Petrobrás Cultural de Difusão de melhor ficção na 

Mostra de São Paulo. O filme ganhou ainda uma versão de minissérie homônima baseada 

em suas protagonistas, que foi ao ar na Rede Globo antes de sua estréia nos cinemas.

Oficina de Pitching com Kate Lyra (LATC) 

Diretora do LATC - Centro Latino-Americano de 

Treinamento. Trabalhou com a Rede Globo, Record, 

Manchete, Bandeirantes, Televisa (México), NBC Network 

(EUA), CNN Breaking News e BBC. Melhor Roteiro (ABCA) 

por “A Causa Secreta” (1993); diretora de “O Círculo”. Membro fundador do ‘’Coletivo de 

Mulheres no Cinema e Vídeo’’ (1983 - 1987); Advogada dos Direitos da Mulher do Estado 

do Rio de Janeiro 1986 - 1988; SATED-RJ (1976-2019); SAG (1974-1975); Conselho de 

Administração SATEDRJ, (2007 - 2012).

Master de Produção Criativa com Fernanda Lomba 

(Nicho 54) 

Produtora executiva para projetos e filmes de ficção e 

documentários. Ganhadora da bolsa para produtora 

executiva negra no American Film Market, promovido pela 

Spcine e LATC, em 2019.  Produtora executiva dos documentários: Fabiana (2018), de 

Brunna Laboissiere e  Jair Rodrigues - Deixa que Digam(2020), de Rubens Rewald, entre 

outros. Produção dos curtas Mãe não chora (2019), de Carol Rodrigues e Vaneza Oliveira; 

e BORDER, de Raul Perez.  Co-fundadora do NICHO 54 e sócia da Mundi Produtora.
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