
 

 
MAIO DA DIVERSIDADE – PROGRAMAÇÃO  

 
03 de maio  
Mapeamento dos Terreiros do Distrito Federal 
Auditório 1, Museu Nacional da República, às 10h 
 
04 de maio 
Lançamento dos Prêmios Brasília Junina e Cultura e Cidadania 
Palácio do Buriti, às 14h 
 
24 de abril a 18 de maio 
Apoio ao projeto "Quilombos da Liberdade" 
 
03 de maio – CED Agrovila, Riacho Fundo II. Duas sessões: 9h às 10h; 14h às 15h.   
04 de maio – CEF 01, Riacho Fundo II. Três sessões: 9h às 10h; 14h às 15h; e 20h às 21h.  
07 de maio – CEF 01, Candangolândia. Duas sessões: 9h às 10h; 14h às 15h.   
09 de maio – CEM Julia Kubtischek, Candangolândia. Três sessões: 9h às 10h; 14h às 15h; e 20h às 21h. 
11 de maio – CEM 01, Riacho Fundo I. . Três sessões: 9h às 10h; 14h às 15h; e 20h às 21h. 
14 de maio – Escola Classe Verdade, Riacho Fundo I. Duas sessões: 9h às 10h; 14h às 15h.   
16 de maio – CED 02, Riacho Fundo I.  Duas sessões: 9h às 10h; 14h às 15h.   
17 de maio – Escola Classe Ipê, Núcleo Bandeirante. Duas sessões: 9h às 10h; 14h às 15h.   
18 de maio – CED Vargem Bonita, Park Way/Núcleo Bandeirante. Duas sessões: 9h às 10h; 14h às 15h.   
 
07 a 11 de maio 
Semana de Educação para a Vida - A falsa abolição da escravatura no Brasil  
Sarau da Voz 
Unidade de Internação de Santa Maria 
  
Entre os dias 07 e 11 de maio o núcleo de Ensino da Unidade de Internação de Santa Maria promoverá a 

Semana de Educação para a Vida que terá como tema a “Falsa Abolição da Escravatura no Brasil”. O dia 

13 de maio, data que lembramos da “Falsa Abolição da Escravidão”, hoje é construído como Dia 

Nacional de Denúncia Contra a o Racismo. Em 2018 a “Falsa Abolição” completará 130 anos. A 

programação, toda protagonizada por artistas negros, está recheada de grandes atrações de diferentes 

vertentes para que, por meio da linguagem artísticas, consigamos sensibilizar as mentes e os corações 

dos socioeducandos para, a partir daí, pensarmos juntos estratégias de enfrentamento ao racismo. Na 

segunda feira 07/05 teremos um bate papo musicado com os convidados Máximo Mansur e Henrique 

Silva, na terça feira 08/05 acontecerá o Cine Debate racioCine com a exibição do documentário 

brasiliense “Das Raízes às pontas” seguido do debate conduzido pelos pesquisadores e atores do filme 

Ildete e Toninho, na quarta feira 09/05 a Cia de Teatro Elementos Pretos apresentará a esquete “Coisas 

da Morte” que suscita uma reflexão sobre o extermínio do povo preto, na quinta feira 10/05 o 

Movimento Negro Unificado, juntamente com o Educador Social Emerson Franco conduzirão uma roda 

de conversa sobre o Extermínio e Encarceramento da Juventude Negra e, pra fechar, com chave de 

ouro, a semana, termos a oitava edição do Sarau Dá a Voz que contará com a presença do Poeta do RAP 

Nacional Genival Oliveira Gonçalves – GOG, com a escritora, educadora, poetiza e atriz Cristiane Sobral, 

com o sambista Marcelo Café e com a atriz, escritora e poetiza Meimei Bastos. 



 

 
 
10 de maio a 10 de junho 
Abertura da exposição Via Crucis 
Museu Nacional da República 
Terça a domingo, de 9h as 18h30 
Entrada Franca 

 
De 10 de maio a 10 de junho próximos, o estudante de Artes Visuais da Universidade de Brasília, 

Tarcísio Paniago, realiza um feito inédito em sua já promissora carreira: assina uma exposição individual 

de fotografias em um dos mais importantes e significativos espaços expositivos do país. O Museu 

Nacional do Conjunto Cultural da República acolherá a série de fotografias Via Crucis, realizada em 

2015, em Brasília, na via W3 Norte, que retrata o artista visual e performer Ariel Nobre no contexto da 

sua transição do gênero feminino para o masculino. Em seguida, a série será exposta na Casa do Brasil 

na França, em Paris, no Museu da Fotografia em Fortaleza (CE) e em uma escola pública da região 

Administrativa de São Sebastião (DF), em um esforço de sensibilização e de diálogo com jovens 

estudantes do Ensino Médio acerca da diversidade de gênero e da fotografia como linguagem de 

comunicação e expressão. A série fotográfica Via Crucis já foi exposta, em 2016, no espaço cultural Obere 

Mühle (Dübendorf, Suíça). Em 2018, integrou exposição coletiva na galeria virtual EIXO Arte, com 

abertura no Rio de Janeiro (RJ), e participou da mostra “Como resistir nos dias de hoje?”, no Fórum 

Social Mundial, recentemente realizado em Salvador (BA). A série fotográfica está disponível em 

www.facebook.com/viacrucis.art. 

 

A exposição Via Crucis será aberta ao público em 10 de maio, ocasião que, tendo em vista a temática que 

aborda, haverá uma performance do artista transgênero Ariel Nobre, retratado na série fotográfica. A 

drag queen brasiliense Allice Bombom distribuirá seus já famosos bombons ao público presente na 

abertura da mostra, que será, durante todo o período de exposição, apoiada por uma monitoria 

assegurada por colaboradores LGBTQI+. Ainda no âmbito do lançamento da exposição, no sábado 12 

de maio haverá a roda de conversa “Gêneros e Sexualidades” conduzida pela professora do Instituto 

de Psicologia Tatiana Lionço e a atividade “Capacitação Desconstruindo Preconceitos” conduzida por 

Paula Bennet, mulher transgênero assessora da Subsecretaria de Direitos Humanos do GDF. Haverá 

também, na cinemateca do Museu, uma exibição de curtas-metragens acerca das transgeneridades. 

 

11 a 20 de maio 

Apoio ao projeto "Up Crew" 

Ceilândia, dias 11 e 12 de maio 

Paranoá, dia 13 de maio 

Plano Piloto, 19 e 20 de maio 

 

12 de maio 

Museu Nacional da República 

 

Capacitação Descontruindo Preconceitos, às 10h, com Paula Bennet, mulher transgênero assessora da 

Subsecretaria de Direitos Humanos/GDF. 

 

Roda de conversa Gêneros e Sexualidades, às 15h, com a professora doutora do Instituto de 

Psicologia/UnB, Tatiana Lionço. 

http://www.facebook.com/viacrucis.art
http://www.facebook.com/viacrucis.art


 

 

Cinemateca curtas-metragens acerca de transgeneridades, às 19h. 

 

16 de maio 
Oficina Prêmio Brasília Junina 
10h às 12h – Sala Pompeu de Sousa 
 
17 de maio 
Oficinas Prêmio Cultura e Cidadania– Bloco 1 (Equidade de Gênero, Cultura LGBTI) 
10h às 12h – Equidade de Gênero 
15h às 17h – Cultura LGBTI , Sala Pompeu de Sousa 
 
22 de maio 
Oficinas Prêmio Cultura e Cidadania 2018 – Bloco 2 (Culturas Afro-Brasileiras e Cultura Hip-Hop) 
10h às 12h – Culturas Afro-Brasileiras 
15h às 17h – Cultura Hip Hop, Sala Pompeu de Sousa 
 
23 de maio 
Oficinas Prêmio Cultura e Cidadania – Bloco 3 (Culturas populares: saberes e fazeres tradicionais e 
Cultura indígena) 
10h às 12h – Culturas populares 
15h às 17h – Cultura Indígena, Sala Pompeu de Sousa 
 
29 de maio 
Oficinas Prêmio Cultura e Cidadania – Bloco 4 (Arte Inclusiva e Cultura Cigana) 
10h às 12h – Arte Inclusiva 
15h às 17h – Cultura Cigana, Sala Pompeu de Sousa 
 
18 a 20 de maio 
Maior São João do Cerrado 
Estadio Abadião, em Ceilândia, a partir das 18h 
 
25 e 26 de maio 
Encontro da Rede dos Pontos de Cultura do DF 
Território Criativo - Biblioteca Nacional 
 
25 e 26 de maio 
Apoio ao projeto "2º Festival de Viola Caipira de Brasília" 
Casa do Cantador, Ceilândia, a partir das 19h 
 
29 de maio 
Diálogos sobre 1988 – Memórias e histórias das lutas negras no Distrito Federal 
Auditório da Biblioteca Nacional da República 
14h30 às 20h 

 

Em 2018, completam-se 130 anos da abolição da escravidão e 30 anos da chamada “Constituição 

Cidadã” brasileira. No transcurso das últimas décadas, numa tensa e fina sintonia, ao tempo em que os 



 

movimentos sociais estruturaram protestos contra o que chamavam de “farsa da abolição” e 

descontruíam o “mito da democracia racial” no cotidiano, passou também a se dar na academia uma 

contínua revisão sobre as trajetórias das populações negras na história do Brasil. 

Trata-se de um processo em que se forjaram, realizaram e se frustraram muitas expectativas sobre a 

democracia e cidadania no país; em que sujeitos e espaços foram sendo acomodados em papéis de 

protagonistas, coadjuvantes ou nem mesmo mantidos em cena. A despeito de e por força de intenções 

e gestos, produziram-se filtros de memória que inegavelmente têm afetado a forma como muitas 

pessoas se relacionam hoje com esse passado recente. 

No que diz respeito às lutas antirracistas vivenciadas no Distrito Federal, observa-se uma perigosa 

lacuna acerca do reconhecimento/esquecimento da importância de indivíduos e grupos que tornaram 

possíveis até mesmo a realização de ações de impacto nacional, a exemplo da Convenção Nacional do 

Negro pela Constituinte (1986) e as Marchas Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a 

Vida (1995 e 2005), entre outros atos mais ou menos circunscritos à vida local. 

À luz da importância da memória e da história para o pleno exercício da cidadania, a realização da mesa 

redonda “Diálogos sobre 1988 − Memórias e histórias das lutas negras no Distrito Federal”, em 10 de 

maio de 2018, na Biblioteca Nacional de Brasília, figura como uma ação-piloto voltada a impulsionar o 

desenvolvimento de projetos de iniciação científica e extensão universitária vinculados ao 

Departamento de História da Universidade Brasília, interessados nas trajetórias de ativistas e entidades 

dos Movimentos Negros na região da capital federal e das regiões administrativas. 

Sob a orientação da professora doutora Ana Flávia Magalhães Pinto*, a ação a ser realizada em parceira 

com a Subsecretaria de Cidadania e Diversidade Cultural da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, 

volta-se a favorecer o debate público sobre os dois marcos político-histórico-sociais anteriormente 

citados a partir das experiências de quatro intelectuais-ativistas negras/os atuantes na luta contra o 

racismo no Distrito Federal ao longo das últimas três décadas, a saber: 

  

·         Edson Lopes Cardoso: Diretor do Ìrohìn − Centro de Documentação, Comunicação e 

Memória Afro-Brasileira, mestre em Comunicação Social pela UnB, Doutor em Educação pela 

USP, ex-militante do MNU, 68 anos. 

·         Lydia Garcia – primeira professora de música da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal, “militante histórica” do Movimento Negro, como faz questão de afirmar, 80 anos. 

·         Maria das Graças Santos – Graduada em Psicologia pela UnB, fundadora do salão de 

beleza Afro Nzinga, ex-militante do MNU-DF. 

·         Maria Luiza Júnior – Graduada em Comunicação Social na UnB e mestre em História na 

USP, ex-militante do MNU-DF, 64 anos. 

   



 

*Ana Flávia Magalhães Pinto: Doutora e pós-doutora em História pela Unicamp (2014 e 2017), mestre 
em História pela UnB (2006); bacharel em Jornalismo pelo UniCEUB (2001); e licenciada em História pela 
Unip (2017). É professora adjunta da área de Teoria e Metodologia do Ensino de História do 
Departamento de História da UnB. Desde a primeira graduação, desenvolve pesquisas articulando 
conhecimentos das áreas de História, Comunicação, Literatura e Educação, com ênfase em: atuação 
político-cultural de pensadores/as negros/as, imprensa negra, abolicionismos e experiências de 
liberdade e cidadania negras no período escravista e no pós-abolição no Brasil e em outros pontos da 
Diáspora Africana. A partir de sua atuação como consultora da Unesco na Secad/MEC, entre 2004 e 
2006, na coordenação editorial de volumes da Coleção Educação para Todos, tem se dedicado à 
pesquisa e à produção de material de apoio à implementação da Lei n. 10.639/2003. É autora e co-
organizadora de livros, artigos acadêmicos e para mídias sociais. Integra a equipe do blog Conversa de 
Historiadoras, bem como os Laboratórios de Ensino de História (Labeh) e de História Social, da UnB. É 
atualmente coordenadora nacional do GT Emancipações e Pós-Abolição da Anpuh (2017-2019).  


