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Q UANDO CHEGAMOS À SECRETARIA DE 
Cultura em 2015, um dos primeiros 
compromissos que assumimos foi o de 

desburocratizar, descentralizar e ampliar o acesso 
ao Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Os primeiros 
passos legislativos foram dados ainda em 2015 e, 
no ano seguinte, lançamos o primeiro edital FAC 
Regionalizado, para apoio a projetos produzidos por 
artistas de oito macrorregiões do Distrito Federal, 
com objetivo de movimentar a cena artística fora do 
Plano Piloto. Em seguida, nos deparamos com uma 
missão ainda mais prazerosa: realizar o primeiro 
edital de Premiação do FAC.

Feito inédito na história do fundo, as premiações 
do FAC inauguraram um novo capítulo da política 
pública cultural do Distrito Federal. A Secretaria de 
Cultura deu um passo à frente ao adotar um modelo 
sofisticado e organizado de prêmios, que já serve 
de referência para outras unidades da federação. 
Falamos aqui de uma cultura que saúda suas 
origens identitárias, supera preconceitos e promove 
uma reparação histórica ao reconhecer mestras e 

mestres da cultura popular, afro-brasileira, cigana, 
indígena, LGBTQI+, do hip hop, e valorizar a equi-
dade de gênero e a acessibilidade nas profissões e 
atividades da cultura. Como é lindo reconhecer e 
premiar, por tantos anos de dedicação à arte, gente 
como Seu Zé do Pife, Dona Martinha do Coco, Mãe 
Baiana, nosso X (Câmbio Negro), a turma do Mala 
Véia, do Menino da Ceilândia, a Noélia Ribeiro, o 
Ivan da Presença, o Renato Matos... 

 Por vezes apagadas dos holofotes midiáticos, 
esses e essas artistas, grupos, coletivos e lide-
ranças são prova da riqueza cultural do Distrito 
Federal. Riqueza que nos custou muito tempo para 
reconhecer e reverenciar. A jovem Brasília, consti-
tuída pela diversidade de sotaques, ainda carrega 
cicatrizes profundas do preconceito e da desigual-
dade. Ao trilharmos o caminho da cidadania, ao 
concedermos voz e vez a nossas mestras e mestres, 
curamos pouco a pouco esta ferida, reescrevemos 
a nossa história e fortalecemos a nossa identidade 
cultural.

Guilherme Reis
Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal



 

O DISTRITO FEDERAL NÃO ESTAVA NO 
plano. E ainda hoje ele não parece caber 
nas narrativas oficiais sobre a capital 

planejada. Formado por múltiplas matizes, identi-
dades culturais, povos e cidades mais antigas que o 
sonho de Dom Bosco, ele ainda tem muito a revelar 
para Brasília sobre ela mesma, principalmente, 
quanto às dinâmicas de exclusão e desigualdades 
a serem superadas. Mergulhar na memória e no 
simbólico dos territórios, fortalecer identidades, 
manifestações, trajetórias e atuações historica-
mente negadas pelo próprio Estado; descentralizar 
ações e recursos e promover direitos culturais têm 
sido motivação para o conjunto de políticas afirma-
tivas formuladas pela Subsecretaria de Cidadania e 
Diversidade Cultural.

Os prêmios não são um fim em si mesmo. A cria-
ção de cada categoria dialoga com uma política espe-
cífica e com a necessidade de proteger a diversidade 
cultural, os fazeres, saberes e legados das culturas 
populares tradicionais e urbanas do DF e Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno (Ride). Em 2016/2017, o Prêmio Cultura e 
Cidadania contemplou 70 personalidades, grupos, 
coletivos e instituições em cinco categorias: Hip Hop; 
Culturas Populares; Mestres e Mestras das Culturas 
Tradicionais; Culturas Afro-brasileiras; e Igualdade 

de Gênero na Cultura. Em 2018, o II Prêmio Cultura e 
Cidadania inclui novas categorias e premiou agentes 
culturais nas áreas do Hip Hop; Culturas Populares; 
Mestres e Mestras das Culturas Tradicionais; Culturas 
Afro-brasileiras; Culturas Ciganas; Culturas Indíge-
nas; Equidade de Gênero; Arte Inclusiva; Acessibili-
dade Cultural; e Cultura LGBTQI+. 

Além da Prêmio Cultura e Cidadania, dois outros 
editais foram integrados à política de premiação no 
ano de 2018: o Prêmio Cultura Viva, que reconhe-
ceu 35 pontos e cinco pontões de cultura, e o Prê-
mio Brasília Junina, que homenageou 43 quadrilhas 
juninas. Ao todo, foram distribuídos 239 prêmios de 
R$ 15 mil reais, priorizando um modelo simplifica-
do de inscrição, com possibilidade de apresentação 
oral e em libras, não obrigatoriedade de registro no 
Cadastro de Entes e Agentes Culturais (Ceac) e nem 
prestação de contas.

Por mais que o valor seja de fato simbólico, o 
prêmio e o público-alvo das políticas de inclusão 
ainda depararam com barreiras históricas de natu-
reza jurídica, administrativa e política, reflexo de 
alguns dos problemas estruturais da nossa socie-
dade. Ao todo, o Prêmio Cultura e Cidadania 2018 
recebeu 254 inscrições. Esses editais têm chegado 
a pessoas e grupos culturais que nunca tiveram 
acesso, reconhecimento ou diálogo direto com a 



 

Secretaria de Cultura, resultado de um processo 
de mobilização e formação continuada que já tem 
gerado microevoluções na base. 

De fato muitas pessoas e iniciativas ainda 
ficaram de fora. Os corres, talentos, engajamentos 
e saberes das e dos agentes culturais são infinitos 
e o recurso, finito. Esperamos que venham outras 
edições e que mais e mais trajetórias possam ser 
reconhecidas, “por todos os meios necessários”, 
como defende o mestre Malcom X. 

Mulheres, mulheres e homens negros, indíge-
nas, ciganos/as, pessoas com deficiência, LGBTQs, 
periféricos/as, ativistas da igualdade e da cultura 
do Distrito Federal e Ride, a presença e incidência 
de vocês nos espaços e territórios é transforma-
dora! As suas ações alcançam muito mais do que 
imaginam. Alafia.

Jaqueline Fernandes
Subsecretária de Cidadania e Diversidade Cultural



 

A S PREMIAÇÕES DO FAC, SEM DÚVIDA, 
representam um dos maiores feitos des-
ta gestão. Fica aqui um agradecimento 

profundo e individual a todos que contribuíram 
nesta construção histórica. As etapas do processo 
foram permeadas de muita emoção. Desde a bata-
lha de conseguir um parecer jurídico favorável até 
o lançamento dos editais, passando pelas oficinas 
de capacitação, pela leitura de todas as propostas 
inscritas e transbordando nos comoventes depoi-
mentos durante as cerimônias de premiação. 

Impressionante perceber que, sem nenhuma 
obrigação, os agraciados destinaram as verbas 
públicas recebidas para melhorias de suas sedes, 
grupos e comunidades. Pequenas reformas, com-
pras de indumentárias, novos sonhos e perspecti-
vas tiradas do papel. As histórias e repercussões 
dos prêmios na vida dos/as contemplados/as e em 
seus territórios ainda estão sendo contadas. Vez ou 
outra nos chegam novos e emocionantes relatos, 

como o do premiado que teve o prêmio levado em 
consideração pelo juiz na decisão de sua liberdade. 

A transcendência temporal é dos efeitos mais 
incríveis que o processo de premiação pode gerar. 
Cada página desta publicação contribui no processo 
de imortalizar nos registros oficiais da história 
aqueles que tanto contribuíram para sua constru-
ção. Como nos disse um dos mestres premiados: 
“São tantas coisas pra ajeitar lá na comunidade 
que o dinheiro num instante vai embora, mas o 
orgulho que meus netos sentirão ao ler esse ‘papel’ 
pendurado na parede não tem preço!”.

Olhar para trajetória de cada um dos premiados 
revela que a caminhada nunca foi fácil, mas que é 
possível seguir superando os desafios. Conhecer 
um pouco mais sobre cada uma dessas histórias, 
nos renova as energias e nos enche de esperança 
de que a cultura seguirá lutando para construir uma 
sociedade mais justa, democrática e feliz.

Vamos em frente!

Thiago Rocha Leandro
Subsecretário de Fomento e Incentivo à Cultura
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CRISTIANE SOBRAL

Escritora, poeta, atriz, diretora e professora de 
teatro, dramaturga e palestrante, Cristiane Sobral 
foi a primeira atriz negra graduada em interpreta-
ção pela Universidade de Brasília (UnB). Trabalhou 
com diretores renomados no teatro, cinema e 
peças publicitárias institucionais. Em 1998, fundou 
a Cia de Arte Negra Cabeça Feita, companhia de 
teatro formada por atores negros que teve forte 
atuação no cenário artístico até 2016. Mestre em 
teatro pela UnB, com pesquisa sobre a estética nos 
teatros negros, Cristiane é uma das imortais da 
Academia de Letras do Brasil seção DF, ocupando 
a cadeira 34. Diretora de Literatura Afro-Brasileira 
no Sindicato dos Escritores, trabalhou durante 12 
anos como assessora de cultura para a embaixada 
de Angola no Brasil. Também foi coordenadora de 
modernização na Fundação Cultural Palmares do 
Ministério da Cultura. 

De 1991 a 2017, desenvolveu trabalhos sobre 
a temática da negritude tanto no teatro como na 

literatura. Promoveu atividades de formação de 
plateia, espetáculos teatrais, palestras, oficinas, 
seminários, aulas, rodas de conversa, eventos 
culturais diversos. Tem realizado seu trabalho no 
DF em cidades como Taguatinga, Núcleo Bandei-
rante, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, 
Paranoá, Asa Norte e Asa Sul. Muitos dos jovens 
que integram a Cia de Arte Negra Cabeça Feita, em 
seus 19 anos de existência, são oriundos dessas 
regiões administrativas e adquiriram formação 
profissional na companhia, bem como empodera-
mento e prática política, acesso à universidade e 
aos bens culturais.

Cristiane Sobral também levou sua arte para 
outros estados brasileiros, em cidades como: Rio de 
Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 
Montes Claros (MG), Ouro Preto (MG), Londrina 
(PR), Foz do Iguaçu (PR), Santo Antônio de Jesus 
(BA). Internacionalmente, já trabalhou em Angola, 
Colômbia, Equador e África do Sul. 

Contato
cristianesobral.blogspot.com.br 
fb.com/CristianeSobralArtista
crisobral2@gmail.com 

http://www.cristianesobral.blogspot.com.br
https://www.facebook.com/CristianeSobralArtista/
mailto:crisobral2@gmail.com
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COLETIVO ELEMENTOS PRETOS

Formado por atores e atrizes negras, o Cole-
tivo Elementos Pretos foi criado em 2012 com a 
proposta de produzir apresentações teatrais que 
trabalhem diretamente as temáticas raciais. A 
maioria dos integrantes do grupo participou da fun-
dação do Enegrecer, coletivo de estudantes negros 
da Universidade de Brasília, fundamental para a 
consolidação das ações afirmativas na instituição. 
Por meio de palestras em escolas públicas do DF 
e entorno, o Enegrecer ressaltou a importância de 
a população negra concorrer às cotas raciais, em 
processo de reparação histórica para a inserção do 
povo negro em espaços acadêmicos. 

Com apresentações em formato de esquetes 
seguidas de debates, os Elementos Pretos se 
apresentam principalmente em escolas públicas 
e em saraus realizados nas regiões administrati-
vas fora do Plano Piloto e no entorno do Distrito 

Federal. O grupo tem duas montagens principais: 
“Dois Pretos Loucos na Sequência”, projeto que 
circulou pelo Distrito Federal com investimento do 
Fundo de Apoio à Cultura (FAC); e a esquete “Coisas 
da Morte”, que aborda o extermínio da juventude 
negra..

Em suas peças, o coletivo aborda as diversas 
violências cotidianas sofridas pelo povo negro e 
periférico, contribuindo para a representatividade 
de atores e atrizes negras no palco, somando na 
construção positiva das identidades da comunidade 
negra. Dilmar Durães, um dos integrantes do 
Elementos Pretos, protagonizou três filmes que 
debatem importantes questões sociais e raciais 
no DF: Dias de Greve (2008), A Cidade é Uma Só? 
(2010) e Branco Sai Preto Fica (2011), os dois 
últimos premiados nacionalmente e concorrendo 
em festivais internacionais.

Contato
fb.com/elementospretos 
dilmarjunior1977@gmail.com 

https://www.facebook.com/elementospretos/
mailto:dilmarjunior1977@gmail.com


Prêmio Cultura e Cidadania 2016/2017 > Cultura afro-brasileira  > Pessoa Física

17

GRUPO NZINGA DE CAPOEIRA 
ANGOLA – NÚCLEO DF

O Grupo Nzinga de Capoeira Angola estabe-
leceu-se em Brasília em 2001, a princípio sob a 
liderança de Haroldo Guimarães, que por anos 
vinha sendo discípulo das/dos mestres baianas/os 
Janja, Paulinha e Poloca, radicados em São Paulo 
logo após a fundação do Grupo Nzinga, em 1995. 
Rapidamente o Nzinga ganhou lugar de destaque 
como um dos coletivos que propõem a defesa e 
a manutenção de tradições de matriz africana no 
Distrito Federal, em função da realização de várias 
atividades, entre as quais: treinos e rodas de Capo-
eira Angola com crianças, jovens e adultos; aulas 
de confecção e execução de instrumentos musicais; 
oficinas de danças brasileiras e de danças dos 
orixás, inquices e voduns; realização e participação 
em eventos com as temáticas das culturas negras 
populares, das políticas públicas para a cultura 
afro-brasileira e outras; publicação da Revista 

Toques d’Angola; formação e shows da Orquestra 
Nzinga de Berimbaus; atos, cortejos, debates e 
lançamentos de livros.

Além da preservação e difusão da Capoeira 
Angola e de outras tradições de matriz africana, 
principalmente de origem banto, o Nzinga sempre 
teve como foco o enfrentamento do racismo e 
do sexismo, assim como políticas de educação e 
defesa dos direitos de crianças e adolescentes. 
Em mais de 15 anos de existência, o Nzinga trouxe 
frequentemente mestres e mestras do grupo para 
o Distrito Federal, assim como outros mestres e 
mestras da cultura popular e tradicional de matriz 
africana, tornando-se referência da defesa de uma 
capoeira sofisticada, não agressiva ou violenta, 
mas ao mesmo tempo combativa contra os valores 
eurocêntricos e por uma sociedade mais justa e 
democrática.

Contato
www.nzinga.org.br 
fb.com/NzingaDf 
SDS Conjunto Baracat bloco F
loja 63, 1º subsolo, Brasília-DF

http://www.nzinga.org.br/
https://www.facebook.com/NzingaDf
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JOEL DE OSAGIYAN

Historiador por profissão e natural de Anápolis 
(GO), Joel Mariano Borges, mais conhecido como 
Babalorixá Joel de Osagiyan, chegou a Planaltina 
(DF) em 1968. Iniciado dentro do Axé em 1987, 
atua defendendo as causas das religiões de matriz 
africana e do movimento negro. Dentre outras 
atividades culturais, trabalha compartilhando o 
conhecimento das religiões de matriz africana por 
todo o Distrito Federal, refletindo sobre questões 
de discriminação racial e preconceito religioso. 

É presidente da Instituição Ilè Asè Eiylè Ogè 
(Casa de Força Pombo de Prata), fundada em 
Planaltina em 1993 e tornada Ponto de Cultura em 
2015 com o nome Ação e Tradição. Inicialmente, 
as atividades do grupo consistiam em festas anuais 
em homenagem ao culto das tradições do candom-

blé. Com o passar dos anos, o Babalorixá Joel de 
Osagiyan começou a articular com outras casas de 
terreiro um conjunto de movimentos que integras-
sem seus conhecimentos por meio de encontros 
para promoção da cultura e memória dos povos 
tradicionais. 

Assim, além de rituais sagrados de culto aos 
orixás, a casa passou a promover capacitações 
e conscientização dos próprios membros e da 
comunidade local para preservação, resistência e 
divulgação das matrizes africanas da cultura afro. O 
espaço também desenvolve oficinas profissionali-
zantes para geração de renda nas áreas de artesa-
nato, dança afro, confecção de roupas africanas e 
confecção de instrumentos de percussão. 

Contato
contato.ileaxe@gmail.com

mailto:contato.ileaxe@gmail.com
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JOSAFÁ NEVES

Nascido no Gama (DF), o artista autodidata 
começou a desenhar aos cinco anos de idade. 
Mudou-se para Goiânia (GO) e passou a se dedicar 
integralmente às artes plásticas, desde 1996. 
Dono de um currículo artístico promissor repleto 
de mostras coletivas e individuais, Neves firma-se 
como um artista que encontra no seu trabalho um 
importante ponto de apoio no processo de afirma-
ção de sua própria identidade afrodiaspórica. Nesse 
sentido, compreende a relevância de lidar artis-
ticamente com questões concernentes ao campo 
do ativismo. Suas obras já circularam em diversos 
estados e até fora do Brasil, figurando em coleções 

públicas de Cuba e Venezuela. 
Ao articular arte e política, Josafá Neves se 

define como um “artivista” negro que compreende 
a ancestralidade, sobretudo, no que se refere à 
invisibilidade de homens e mulheres negras na 
História da Arte no Brasil. Em sua mais recente ex-
posição “Diáspora”, o artista buscar dar visibilidade 
à herança intangível do povo negro brasileiro ao 
homenagear ícones da Diáspora Negra. Resultado 
de quatro anos de pesquisa, a exposição retrata 
personalidades negras, o patrimônio imaterial e os 
símbolos da religiosidade de matriz africana em 
pinturas, gravuras e esculturas. 

Contato
Site: http://josafaneves.com.br
fb.com/josafanevess
contato@josafaneves.com.br 

http://josafaneves.com.br/
https://www.facebook.com/josafanevess/
mailto:contato@josafaneves.com.br
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LYDIA GARCIA

A família Garcia é reconhecida em Brasília pela 
militância e ativismo cultural em prol da cultura 
afro-brasileira. Uma das pioneiras da educação em 
Brasília, Lydia Garcia leciona, há 56 anos, Educação 
Musical para crianças e adolescentes na rede de 
ensino do Distrito Federal. Ministra cursos no DF e 
cidades do entorno, além de várias outras capitais 
brasileiras, preparando professores/as para o 
trabalho de expressão cultural, teatro e música. 
Na faculdade Dulcina de Moraes, ministrou o curso 
Fundamentos da Expressão e Comunicação Artística 
(Feca), preparando alunos e alunas para o trabalho 
com crianças, jovens e adultos. Coordenou as duas 
primeiras edições do Festival Latino-Americano de 
Arte e Cultura (Flaac), na área de culturas e folclore. 
Por duas vezes, atuou como assessora de Cultura 
Negra na Secretaria de Cultura do Distrito Federal. 

Atualmente, é presidenta da Associação de 
Arte-educadores do Distrito Federal, participa e 
coordena diversos saraus pela cidade. Também 
é uma das pioneiras na moda afro em Brasília, 
sendo fundadora e coordenadora do ateliê cultural 
Bazafro, espaço de arte e moda étnica que a comu-
nidade de militantes passou a frequentar e buscar 
informações da cultura afro-brasileira em livros, 
revistas, rodas de conversa, música, exposições, 

recitais de poesia. Um dos objetivos da Bazafro é 
desenvolver a autoestima e a sociabilização através 
da indumentária, do reconhecimento da identidade 
e das ações do movimento negro.

Durante a década de 1980, ministrou diversos 
cursos para aperfeiçoamento de professores e 
arte-educadores em São Paulo, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Amazonas, Piauí, Rondônia, Paraíba, Pará, 
Santa Catarina e, Bahia e no Distrito Federal. Inte-
grou a comissão especial relativa ao tombamento 
da Serra da Barriga em 1985 e foi vice-presidente 
do Centro de Estudos Afro-brasileiros (Ceab) em 
1986. Também participou da criação do Memorial 
Zumbi dos Palmares, em 1985/1986, e da Funda-
ção Cultural Palmares, em 1988. Lydia Garcia foi 
uma das fundadoras do grupo cultural Asé Dudu e 
participou das articulações e discussões para a im-
plementação das ações afirmativas na Universidade 
de Brasília, bem como para implementação da Lei 
nº 10.639/2003, sobre a obrigatoriedade do ensino 
da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. 
Também esteve presente nas reuniões para a orga-
nização da Marcha Nacional das Mulheres Negras 
em Brasília e da própria marcha, que aconteceu em 
2015.

Contato
fb.com/lydiabazafro 
lydiabazafro@hotmail.com 

https://www.facebook.com/lydiabazafro
mailto:lydiabazafro@hotmail.com
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MÃE BAIANA

Adna dos Santos Araújo, mais conhecida como 
Mãe Baiana, é uma yalorixá reconhecida em Brasília 
e na região do entorno por sua atuação em defesa 
das religiões de matriz africana e da cultura afro-
-brasileira em geral. Nascida em Mundo Novo (BA), 
possui uma trajetória de 30 anos de fortalecimento 
dos vínculos e da ancestralidade das comunidades 
tradicionais afrodescendentes e de matriz religiosa 
africana, por meio de palestras, oficinas, ações e 
atos públicos. Com sua atuação à frente da Direto-
ria Cultural da Federação de Umbanda e Candom-
blé de Brasília e Entorno, colabora na disseminação 
da cultura afro-brasileira, criando oportunidades 
de divulgação do trabalho de artistas negros da 
capital. 

À frente do Núcleo DF da Rede Nacional de Reli-

giões Afro-Brasileiras e Saúde (Renafro), promoveu 
a Mobilização Nacional Pró-Saúde da População 
Negra, alcançando as comunidades tradicionais 
de terreiro do Distrito Federal. Frequentemente, 
distribui, por meio de parceria com o governo 
federal, cestas básicas à comunidade carente do 
Paranoá. Entende que apenas por meio da educa-
ção e cidadania é possível construir uma sociedade 
mais justa e igualitária. Por tal razão, realiza em 
sua Casa de Santo (Ilê Axé Oyá Bagan, no Núcleo 
Rural Córrego do Tamanduá) oficinas regulares 
de: costura, preparo de ajeum africano, dança das 
yabás, capoeira, introdução à percussão e ritmos 
africanos, construção e valorização da identidade 
cultural negra, entre outras.

Contato
fb.com/yleaseoyabagan 
ileaxeoyabagan@hotmail.com

https://www.facebook.com/yleaseoyabagan
mailto:ileaxeoyabagan@hotmail.com
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MÁXIMO MANSUR

Músico, intérprete, compositor, poeta e militante 
da cultura negra, Máximo Mansur nasceu na Bahia 
e, desde a infância, já participava de manifestações 
culturais populares. Cresceu em contato com as 
culturas de matriz africana e desenvolveu-se de 
forma amadora até 1998, quando chegou a Brasília 
e montou o “Ato de Provar”, seu primeiro grupo 
musical profissional de samba. Entre os anos de 
2000 e 2005, gravou seu primeiro CD, intitulado 
“Preciosos Momentos”, e ganhou projeção no DF e 
entorno. Simultaneamente, começou a trilhar car-
reira solo, com o CD “Em construção”, uma prévia 
do CD “Banana com Farinha”, que inaugurou uma 
nova fase do cantor no campo de várias linguagens 
artísticas, principalmente no resgate das artes 
de matriz africana. Junto com outros militantes 
culturais da cidade, fundou o movimento cultural/
social “Radicais Livres”, em São Sebastião, onde 
começou a realização do Sarau Radical. 

Em 2011, montou sua própria empresa, a 
Imaginário Produções, com a qual o artista lançou 

projetos como “Circula Cultura” e o “Nós nas Que-
bradas”, circuitos musicais que promoveram vários 
artistas de periferia, em sua maioria negros. Em 
2015, o artista coordenou e se apresentou no Fest 
Negra, festival de arte e cultura negra que passou 
por 12 periferias do DF e entorno. No mesmo ano, 
lançou o espetáculo “Minhas Raízes”, proposta 
que faz um resgate da musicalidade de influências 
negras.

Máximo Mansur contribui de forma significativa 
como militante na área da música e da cultura 
negra. Em todas as comunidades por onde passou, 
fortaleceu movimentos como Radicais Livres e Casa 
Frida, em São Sebastião, Tribo das Artes, em Tagua-
tinga, espaço Ubuntu, no Recanto das Emas, Sarau 
Complexo, em Samambaia, e sarau Voz Nascente, 
no Sol Nascente. Além do trabalho da Imaginário 
Produções, apoia e desenvolve atividades gratuitas 
em escolas das periferias, levando a narrativa da 
tolerância e do respeito.

Contato
Site: http://maximomansur.blogspot.com.br
fb.com/maximomansuroficial
maximomansur1@gmail.com 

http://maximomansur.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/maximomansuroficial/
mailto:maximomansur1@gmail.com
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NEIDE RAFAEL

Atuante na área cultural em Brasília há mais de 
40 anos e integrante da primeira equipe de profis-
sionais da Fundação Cultural do Distrito Federal 
em 1968, a professora Neide Rafael foi uma das 
pioneiras no desenvolvimento de políticas culturais 
voltadas à promoção da cultura afro-brasileira no 
DF. Sua colaboração vai desde a produção de vídeos 
e materiais pautados na cultura afro-brasileira 
até a execução de ações diretas na Secretaria de 
Educação, como produção de eventos, palestras, 
contação de histórias e mediação de conflitos. Em 
1998, idealizou e colaborou com a produção do 
primeiro vídeo da Fundação Cultural Palmares, com 
foco na capacitação de professores em relação à 
“Discriminação Racial nas Escolas”, colaborando, 
assim, com uma narrativa para promoção de 
valores não discriminatórios e desconstrução de 
estereótipos em todo o território nacional. 

Assumiu, em 1998, o cargo de professora da 
então Fundação Educacional do DF, onde desen-
volveu um trabalho de referência para as relações 
étnico-raciais, o que permanece fazendo mesmo 
após a aposentadoria. Já foi presidente do Grupo 
Multiétnico de Empreendedores Sociais e membro 
permanente do Conselho de Defesa do Negro 
(CDDN). Participou da banca de seleção de livros 
didáticos de história a convite do Ministério da 
Educação (MEC), selecionando livros e filmes que 
promovessem a cultura e identidade afro-brasileira 
para premiação e distribuição nacional. Promoveu 
palestras a convite do MEC, da Presidência da Re-
pública e do Senado Federal em diversas localida-
des do país, a respeito da Lei nº 10.639/2003, que 
obriga a inclusão da história e da cultura africana e 
afro-brasileira nos currículos escolares, além de co-
laborar em diversas publicações e documentários. 

Contato
neide0711@hotmail.com

mailto:neide0711@hotmail.com
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RENATO MATOS

Renato Matos é um artista plural. Nascido em 
Salvador (BA), é músico, poeta, artista plástico, 
ator, compositor, multi-instrumentista, pesqui-
sador de sons de origem africana e montador de 
instrumentos musicais alternativos de percussão. 
Tem a música como sua expressão artística mais 
eloquente e marcante, com valorização da cultura 
afro-brasileira, fazendo ecoar os ritmos africanos 
em suas músicas, passando pelo blues, pelo reggae 
e pelo jazz. Matos recorre aos batuques, cabaças, 
tamborins e outros instrumentos alternativos para 
remeter às variáveis dos sons de origens africanas, 
criando novas experiências que levam à valorização 
dos ritmos e do vigor de uma cultura-mãe que 
renasce a cada geração.

Renato Matos chegou a Brasília na década de 

1970, com seu som vigoroso e marcante, com 
batuques e batidas afros, influenciando outros 
músicos e bandas locais. Nas décadas de 1980 e 
1990, intensificou sua produção musical, levando 
sua arte a diversos estados brasileiros e até mesmo 
países como Suíça, França, Líbia e Estados Unidos. 
De volta ao Distrito Federal, recebeu a medalha 
“Cavaleiro em Honra ao Mérito” e foi nomeado 
“Comendador da Ordem do Mérito Cultural” do 
DF. Atualmente, Renato Matos vive em intensa 
atividade de pesquisa musical, produção literária 
e pinturas numa casa no Taquari (Lago Norte). 
Lá montou o espaço cultural Leão da Serra, onde 
abriga sua oficina de criação de instrumentos, 
apresenta sua música, recebe artistas e promove 
encontros de todas as linguagens.

Contato
incidentalpercurenatomatos@gmail.com 

mailto:incidentalpercurenatomatos@gmail.com
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WILL PERENA

William Pereira de Sena encontrou em resto 
de material de construção o meio para produzir 
arte na forma de mosaicos. Foi então que surgiu 
o artista Will Perena. Aprendendo com pesquisas 
na internet, experimentando e testando materiais, 
descobriu que a arte musiva é uma das mais anti-
gas e conceituadas do mundo e a ela passou a se 
dedicar. Autodidata, aprendeu a técnica por acaso, 
há dez anos, enquanto trabalhava como pedreiro 
com cerâmicas em uma obra da construção civil. 
Desde então vem amadurecendo sua obra, a partir 
do desenvolvimento de técnicas próprias e dese-
nhos que revelam uma identidade singular.

Will tem se destacado como um dos mais 

importantes artistas naifs do Distrito Federal. O 
reconhecimento vem a partir de outros artistas 
e de convites para exposições em países como 
Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. Já expôs 
em diversos espaços e galerias do DF, tais como: 
Espaço Cultural Renato Russo, Câmara dos Depu-
tados, ACAV, Associação dos Artistas Visuais de 
Brasília, Casa Cor. Hoje desenvolve a técnica do 
mosaico 3D e tem obras expostas em Brasília e no 
Rio de Janeiro. Sua proposta é voltada a imagens 
de artistas negros/as da música, do teatro ou de 
qualquer expressão cultural, homenageando-os 
com painéis em mosaico.

Contato
fb.com/will.perena.1 
willprena@hotmail.com

https://www.facebook.com/will.perena.1
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AFRO N’ZINGA CABELO & ARTE

Um espaço de encontro da comunidade negra 
e não negra, para reflexão, discussão, valorização 
e ressignificação do olhar, do sentir, do revelar, do 
saber e do fazer herdado dos ancestrais africanos 
e complementado com as cores, os sabores e os 
sentimentos brasileiros. Mais do que um salão 
de beleza, o Afro N’Zinga tem como objetivo a 
valorização da população afrodescendente em suas 
características étnicas. Inaugurado em Brasília 
em 1992 com o nome de DáraléWa, o espaço 
reconhece que a cultura é o maior patrimônio de 
um povo. Acredita que a promoção, disseminação 
e preservação cultural são atitudes de grande 
significado, seja para o estabelecimento ou 
consolidação da identidade coletiva, seja para o 

resgate ou manutenção da autoestima. Em 1998, o 
salão passou a abrigar também um espaço cultural, 
que se propôs a acolher manifestações artísticas 
preferencialmente voltadas para a discussão de 
temas relacionados à causa negra.

O Espaço Cultural Afro N’Zinga desenvolve uma 
programação regular de exposições, lançamento 
de livros, pequenos shows e toda forma de mani-
festações culturais variadas. O empoderamento se 
dá por meio da estética e do intelecto, ampliando 
as oportunidades de participação e transformação, 
pelo conhecimento e reconhecimento da realidade. 
Completando 25 anos de empreendedorismo afro 
em Brasília, o Salão Afro N’Zinga é pioneiro na 
promoção da moda afro no DF.

Contato
www.afronzinga.com.br
fb.com/afronzingacabeloearte 
afronzinga@gmail.com

http://www.afronzinga.com.br/
https://www.facebook.com/afronzingacabeloearte
mailto:afronzinga@gmail.com
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ASSOCIAÇÃO POSITIVA 
DE BRASÍLIA (APB)

Atuando desde 2001, a Associação Positiva 
de Brasília tem produzido vários filmes, oficinas e 
publicações. Dentre os vários trabalhos realizados 
pela APB estão: o documentário Vale do Amanhecer 
e o levantamento Terreiros do DF, em parceria 
com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan); o projeto Ciranda do Itapoã, de 
resgate da identidade de idosos por meio da dança; 
o projeto Dança Negra Contemporânea e Réplica de 
Quilombos, em parceria com a Secretaria da Crian-
ça, Adolescente e Juventude; e a publicação de 
seis livros em áudio e um em braile, adquiridos pelo 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e 

distribuídos em todo o território nacional. 
Em convênio com a Fundação Cultural Palma-

res, a APB implantou um Núcleo de Formação de 
Agentes de Cultura da Juventude Negra (Nufac) 
para realização de oficinas diversas. Os alunos do 
Nufac realizaram várias iniciativas, entre elas a 
criação de uma empresa de biojoias, um grupo de 
registros audiovisuais e sites de venda para artistas 
que já produziam artesanato em argila. Alguns dos 
participantes do projeto já atuam como produtores 
culturais, artesãos e participam de grupos de 
dança. A Associação ainda promove oficinas de 
percussão, dança, culinária e artesanato.

Contato
fb.com/aassocicaopositivadebrasilia
apb@apb.org.br 

https://www.facebook.com/aassocicaopositivadebrasilia/
mailto:apb@apb.org.br
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CENTRO ESPÍRITA SOCIAL 
E CULTURAL PAI TOMÉ DE 
ARUANDA (CEPTA)

Fundado em 2009, primeiro na cidade de Luzi-
ânia e depois com sede na região administrativa do 
Gama, o Centro Espírita Social e Cultural Pai Tomé 
de Aruanda atua de forma a resgatar as tradições 
culturais de matriz africana. Para isso, durante todo 
o ano, distribui cestas básicas e oferece amparo 
social ao povo de terreiro em situação de vulnera-
bilidade. A fim de continuar o trabalho de resgate 
cultural, o Cepta realiza ainda atividades culturais 
na própria sede e em locais públicos que têm como 
referência a temática de matriz africana, a exemplo 
da Praça dos Orixás. Ao longo dos anos, a institui-
ção tem promovido a inclusão social e geração de 
emprego e renda de pessoas da comunidade de 

terreiro, oferecendo às mulheres oficinas culinária 
africana e de corte e costura de roupas de religião 
de matriz africana. Além disso, ministra aulas de 
dança, capoeira e artesanato.

Os membros do Cepta também participam e 
organizam eventos contra a intolerância e o racismo 
religioso, com manifestações culturais de matriz 
africana, feiras e desfiles afro, debates e rodas 
de conversa. Na atuação junto ao poder público, 
participam de audiências e atividades relacionadas 
à promoção da igualdade racial. Integram ainda, há 
vários anos, as tradicionais celebrações religiosas 
que ocorrem na Prainha dos Orixás no Réveillon de 
Brasília.

Contato
secretaria.cepta@gmail.com

mailto:secretaria.cepta@gmail.com
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ESTÚDIO CAJUÍNA

O Estúdio Cajuína foi criado em Brasília com o 
objetivo de desenvolver projetos autorais e criações 
compartilhadas. Assim, promove trabalhos que 
buscam integrar a multiplicidade de linguagens 
criativas, expressões em multimídia e o diálogo 
com todos os meios audiovisuais. Nos projetos 
autorais, destacam-se a linguagem documental, o 
registro da cidade, a projeção dos artistas locais e a 
mobilização cultural da cidade. As áreas de atuação 
comercial são fotografia, design e cinema. Continu-
amente, o Estúdio Cajuína realiza um projeto de in-
tervenção artística em Brasília por meio de colagem 
de fotografias, pintura e grafitti, que interagem com 
a população e com a paisagem urbana do Distrito 
Federal. Dirigido por Flora Egécia e produzido pelo 
Estúdio Cajuína, o curta-metragem documentário 

“Das Raízes às Pontas” é um dos trabalhos mais re-
centes do grupo. O filme aborda o empoderamento 
de pessoas negras e o papel do cabelo crespo como 
elemento do tornar-se negro e como ato político 
contra imposições estéticas. O filme também avalia 
a aplicação da Lei nº 10.639/2003 que regulamenta 
o ensino da História Afro-Brasileira e Africana nas 
escolas brasileiras.

O lançamento do curta, realizado com o apoio 
da Marcha das Mulheres Negras 2015, contou tam-
bém com uma feira com empresas afro do Distrito 
Federal. O documentário vem sendo distribuído 
gratuitamente para escolas e universidades do 
Distrito Federal, em mídia física, e pela internet 
para outras instituições do Brasil.

Contato 
Site: http://estudiocajuina.com
fb.com/estudiocajuina
cajuina@estudiocajuina.com 

http://estudiocajuina.com/
https://www.facebook.com/estudiocajuina/
mailto:cajuina@estudiocajuina.com
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GRITO DE LIBERDADE

O Centro Cultural e Social Grito de Liberdade 
– Mestre Cobra trata-se de uma organização da 
sociedade civil de interesse público (oscip), de 
caráter sociocultural, que há mais de dez anos 
realiza ações culturais, sociais e artísticas continu-
adas em várias regiões administrativas do DF. Atua 
na preservação, popularização e promoção das 
culturas populares e afro-brasileiras, em particular, 
a capoeira. Suas ações em prol da melhoria na 
qualidade de vida das comunidades contemplam 
eventos assistenciais beneficentes, oficinas 
culturais, exibições artísticas, festivais, mostras, 

cursos e demais atividades que buscam a interação 
participativa direta da sociedade. 

Com sede no Riacho Fundo I, o Centro Cultural 
Grito de Liberdade promove ações periódicas nas 
regiões administrativas do Recanto das Emas, 
Taguatinga, Ceilândia, Areal, Gama, Núcleo 
Bandeirante, Riacho Fundo II e Samambaia, no 
Distrito Federal. Também desenvolve trabalhos nos 
municípios de Cristalina e Cabeceiras, no Goiás; 
Barras e Teresina, no Piauí; Parnamirim e Tibau do 
Sul, no Rio Grande do Norte; Salvador, na Bahia; e 
Niterói, no Rio de Janeiro.

Contato
fb.com/GritodeLiberdadeMestreCobra
gritodeliberdade.producao@gmail.com 

https://www.facebook.com/GritodeLiberdadeMestreCobra/
mailto:gritodeliberdade.producao@gmail.com
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GRUPO CULTURAL AZULIM

Na década de 1990, em Sobradinho II, um 
grupo de sete amigos negros, entre 16 e 17 anos, 
gostava de se encontrar com regularidade para 
dançar hip hop e break nas ruas da cidade. A 
comunidade local se referia a eles como azulins 
e a Polícia Militar do DF os identificava como uma 
gangue. Com o intuito de reverter essa imagem 
equivocada e retirar o rótulo de gangue, o então 
comandante do 13ª Batalhão da PM de Sobradinho 
chamou os jovens para desenvolver atividades e 
projetos voltados à comunidade. Organizaram, 
então, uma caminhada contra as drogas e violência, 
além de torneios de futebol e vôlei. Com o apoio da 
Associação de Moradores, fizeram uma campanha 
de arrecadação de alimentos e brinquedos para o 
Natal, que foi um sucesso e passou a ser realizada 
anualmente. No ano 2000, o grupo tornou-se 
uma organização não governamental constituída 
e começou a desenvolver um trabalho de oficinas 
de hip hop voltadas para o combate à violência em 
escolas públicas.

Em 2007, o grupo Azulim iniciou a execução do 
programa Jovem de Expressão, que visa diminuir 
a exposição à violência entre jovens de 18 a 24 
anos, por meio da promoção da saúde mental e 

da participação de jovens em oficinas culturais e 
profissionalizantes. Outros projetos importantes 
realizados pelo grupo são Música e Moedas pela 
Paz (2º Desafio de B.Boys - 2009), que promoveu 
a integração de mais de 300 dançarinos de break 
de todo o DF e o Hip Hop Café (2011), que oferecia 
lanches a preços populares, vestuários em estilos 
urbano e espaço para artistas se apresentarem. 
O projeto Hip Hop Café contou com a presença 
de artistas renomados, como GOG e DJ Celsão, e 
tornou-se referência em diversão e promoção da 
cultura local com todo lucro revertido para ações e 
projetos do grupo Azulim. 

Outro destaque entre os trabalhos do Azulim foi 
Tributo aos heróis negros (2014-2015), que levou 
às escolas públicas das regiões administrativas 
apresentações culturais, palestras e debates sobre 
os grandes nomes da cultura negra mundial (Afrika 
Bambaataa, James Brown, Mestre Bimba, entre 
outros), numa ação integrada dos elementos da 
cultura hip hop e capoeira. Em mais de 20 anos de 
atuação, o grupo Azulim já atendeu diretamente 
mais de 10 mil famílias e reuniu pelo menos 5 mil 
jovens, crianças e adolescentes em suas atividades. 
.

Contato
Site: http://grupoazulim.org
fb.com/GrupoCulturalAzulim
iranhiphop.123@gmail.com
brankodesigner@gmail.com
azulimparatodos@hotmail.com 

https://www.facebook.com/GrupoCulturalAzulim/
mailto:iranhiphop.123@gmail.com
mailto:brankodesigner@gmail.com
mailto:azulimparatodos@hotmail.com
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INSTITUTO CULTURAL 
CONGO NYA (ICCN)

O Instituto Cultural Congo Nya (ICCN) é uma 
organização não governamental (ONG) sem fins 
lucrativos, criada para desenvolver projetos e ati-
vidades de valorização da cultura afrodescendente 
nas áreas de educação, artes, moda, esportes e 
cultura. As ações são voltadas principalmente 
para crianças, adolescentes, jovens e adultos do 
Distrito Federal e região do entorno. Fundada em 
2003 na cidade de São Sebastião, o ICCN passou 
a ter visibilidade pública com o projeto “Desfile 
de Moda Afro com Meninas e Meninos de São 
Sebastião’’. Com o conhecimento adquirido durante 
esse processo e a consciência acerca do trabalho, 
foi criado em 2009 uma identidade para o desfile, 

que passou a ser chamado AfroExplo. As últimas 
edições foram temáticas, cada uma homenageando 
um país africano: Angola e Tanzânia.

O ICCN também realizou outras atividades, 
como o The Lion’s Day – I Encontro Nacional das 
Comunidades Rastafari no Brasil, em 2008. Em 
2010/2011, o ICCN tornou-se Ponto de Cultura e, 
desde então, incorporou em seus trabalhos a cul-
tura digital, tendo melhor capacidade em registrar 
e executar suas atividades. Com o convênio, foram 
realizadas oficinas de capacitação artística (per-
cussão, dança cacuriá, corte, costura e bordado), 
informática e audiovisual (filmagem e fotografia, 
gravação e edição de vídeo e de música). 

Contato
Site: http://icongonya.wixsite.com/congonya 
fb.com/Instituto-Cultural-Congo-Nya
congonya_iccn@yahoo.com.br 

http://icongonya.wixsite.com/congonya
https://www.facebook.com/Instituto-Cultural-Congo-Nya/
mailto:congonya_iccn@yahoo.com.br
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PADÊ PRODUÇÕES

Gestada pelas produtoras culturais e artistas 
Cris Pereira, Raquel Martins, Tâmara Jacinto e Sara 
Loiola, a Associação Padê Produções vem demar-
cando, desde 2013, espaços de destaque para a 
cultura afro-brasileira, em especial o samba, por 
meio da realização de eventos populares, festivais, 
produção de CDs e shows de artistas afro-brasi-
leiros locais, materiais audiovisuais, atividades 
formativas e projetos culturais junto a comunida-
des tradicionais de terreiros. Nesta caminhada, 
destaca-se a realização dos eventos: Dia Nacional 
do Samba, que ocorre anualmente na Rodoviária do 
Plano Piloto; Festival Abre Caminhos, voltado para 
fortalecer a diversidade do samba e sua estreita 
relação com as religiões de matriz africana; Projeto 
Samba nas Feiras que, de forma itinerante, valoriza 
artistas locais das regiões administrativas atendi-
das, ao mesmo tempo em que fortalece o comércio 
da região; Projeto Casas de Axé, em parceira com o 
Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas), que articula promoção de saúde 

às ações culturais realizadas em comunidades de 
terreiro de Planaltina, Santa Maria e Jardim Ingá 
(GO).

Dentre os principais eixos de atuação da Padê 
Produções voltadas para o fomento, o fortaleci-
mento e a promoção continuada das expressões 
culturais afro-brasileiras destacam-se: idealização, 
gestão e realização de projetos culturais que 
contribuem para o reconhecimento e a preservação 
da memória das culturas afro-brasileiras e da diver-
sidade cultural; difusão e circulação de propostas 
artísticas que valorizam a cultura afro-brasileira; 
produção de shows artístico-musicais que fomen-
tam o protagonismo de artistas locais, bem como a 
geração de oportunidades de trabalho e renda para 
empreendedores afro-brasileiros; e ações forma-
tivas que destacam a centralidade das culturas 
africanas e afro-brasileiras para constituição da 
sociedade brasileira direcionadas à formação de 
público e qualificação de artistas.

Contato
fb.com/padeproducoes
padeproducoes@gmail.com

https://www.facebook.com/padeproducoes/
mailto:padeproducoes@gmail.com
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SANTINHA MODA AFRO

Natural de Barrocas, nos arredores de Caxias 
(MA), Maria das Graças desde pequena teve contato 
com a religiosidade de matriz africana. Ao observar 
a falta de opção de vestimentas para sua irmã 
que estava acima do peso, Dona Santinha sentiu o 
desejo de estudar. Após participar de alguns cursos 
de moda em São Paulo (1971), cursou magistério 
em Brasília (1992) e Moda na Faculdade Integrada 
do Planalto Central (Fiplac), em 2006. No trabalho 
final de curso, abordou o tema “Influência da moda 
na indumentária e vestimentas de roupa de santo”. 
A partir daí, embora tenha sempre costurado para 
seu sustento, focou seu trabalho na moda afro, com 
estamparia africana. 

Desenvolveu inúmeras coleções de indumen-
tária africana, tendo participado de vários eventos, 

expondo e vendendo seus produtos: Festival Latini-
dades; Homenagem a Cuba, realizada na Hípica de 
Brasília; Sarau África Brasil; Semana da Consciência 
Negra na Administração Regional de Santa Maria; 
edições do GDF Junto de Você em todas as regiões 
administrativas; festas organizadas pela Federação 
de Umbanda e Candomblé de Brasília na Prainha. 
Em 2012, participou como oficineira de moda afro 
da primeira edição do Projeto Candomblé para 
Todos, no Terreiro Ilê Axé Oyá Bagan. Ainda hoje 
ministra regularmente cursos de corte e costura 
para comunidades em situação de vulnerabili-
dade social na Cidade Ocidental, em terreiros de 
umbanda e candomblé do Distrito Federal e cidades 
do entorno.

Contato
fb.com/SantinhaModaAfroOficial
contato@santinhamodaafro.com.br 

https://www.facebook.com/SantinhaModaAfroOficial/
mailto:contato@santinhamodaafro.com.br
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DJ JAMAIKA

Atuante na área cultural desde 1984, DJ 
Jamaika iniciou discotecando em festas e eventos. 
Em 1986, apresentou-se no Primeiro Encontro 
Hip Hop de Brasília e, em 1987, formou o grupo 
BSB Boys (Jamaica, Kabala e Kalako). Mesmo sem 
álbum gravado, fizeram shows em várias regiões 
administrativas do Distrito Federal e municípios de 
Goiás. Ao lado de um grupo de pessoas do movi-
mento hip hop, em 1989, deu início ao encontro de 
BBoys, realizado aos finais de semana, em frente 
ao shopping Conjunto Nacional. Em 28 anos de 
trajetória, o encontro BBoys passou pelo centro 
comercial Conic e, atualmente, acontece na área 
externa da Biblioteca Nacional.

Em 1993, Jamaika gravou o primeiro álbum, 
intitulado “Câmbio Negro - Sub Raça”, com grande 
repercussão nacional. Com seu irmão, formou o 
grupo Álibi em 1995, uma referência do rap no DF e 
lançou dois álbuns: “Abutre” e “Pague pra Entrar e 

Reze pra Sair”. Iniciou carreira solo, em 1998, com 
uma gravadora independente, lançando o álbum 
“DJ Jamaika – Utopia”, que atingiu vendagem de 
80 mil cópias e rendeu shows em todo território 
nacional. No ano seguinte, assinou contrato com a 
Warner Music e lançou o álbum “Pá Doido Pirá”, do 
qual duas faixas fizeram parte da trilha sonora do 
filme “Efeito Colateral”, de Arnold Schwarzenegger. 

DJ Jamaika também fez trabalhos na área do 
audiovisual, integrando os elencos do curta-me-
tragem documentário “Rap, O Canto da Ceilândia” 
e do longa-metragem “Branco Sai, Preto Fica”. 
Dirigidos por Adirley Queiroz, os dois filmes 
ganharam reconhecimento nacional e internacional, 
com premiações no Festival de Brasília do Cinema 
Brasileiro e em outros festivais. 

Nos últimos 25 anos, Jamaika gravou dez 
álbuns. Multipremiado como produtor musical, 
também participa de vários projetos sociais. Um 
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deles é o Rapensando nas Escolas, que aborda 
em músicas, danças e palestras assuntos como 
bullying, drogas, discriminação racial e violência 
doméstica para estudantes de escolas públicas. 
Outra iniciativa social é o projeto Tudo que fizerdes 
ao adolescente, realizado no Centro Socioeducativo 
Amigoniano (Cesami), para promover incentivo 
cultural aos adolescentes internos. Por meio do 
Cine Favela, realiza sessões de filmes para crianças 
e adolescentes do Sol Nascente (Ceilândia).

DJ Jamaika ainda promove e participa de 
muitos eventos beneficentes, com arrecadação de 
alimentos e brinquedos para comunidades com 
alto índice de vulnerabilidade social, tais como: Hip 
Hop Contra a Fome, Hip Hop Solidário e Flash Back 
Solidário. Além disso, apresenta um programa de 
rádio e toca em tradicionais festas de Black Music 
de Brasília, sendo o residente do Baile Makossa há 
15 anos.

Contato
Site: https://www.palcomp3.com/djjamaica
fb.com/Dj-Jamaika-Original
jamaikadj@gmail.com

https://www.palcomp3.com/djjamaica/
https://www.facebook.com/Dj-Jamaika-Original/
mailto:jamaikadj@gmail.com
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DJ RAFFA SANTORO

Claudio Raffaello Serzedello Corrêa Santoro 
estreou na cultura hip hop como BBoy, em 1982, 
dançando break nas ruas e em concursos de dança 
no Distrito Federal. Em seguida, passou a fazer 
montagens musicais para dançarinos e se tornou 
DJ Raffa Santoro, tocando em vários eventos, 
equipes de som, casas noturnas, bailes e dancete-
rias. Participou de vários programas de rádio e se 
formou como engenheiro de som. Logo começou 
a tocar com grupos de rap, tais como: Magrellos, 
Baseado nas Ruas, Atitude Feminina e com o grupo 
de percussão com sucata Patubatê. 

Nesse mesmo período, iniciou trabalhos de 
técnico de áudio em vários estúdios e deu os 
primeiros passos em sua carreira de produtor 
musical. Produziu álbuns de grandes nomes do rap 

brasileiro, entre artistas do DF e também de outros 
estados, como Comunidade Manoa e F-Dois de 
Porto Velho, em Rondônia.

Depois de uma trajetória bem sucedida, a 
militância dentro da cultura hip hop falou mais alto 
e, nos últimos 16 anos, tem se dedicado à trans-
formação social, por meio do hip hop, em festivais 
nas periferias, seminários, palestras e workshops, 
além de projetos sociais realizados em presídios e 
espaços culturais periféricos. 

Raffa Santoro também coordena o Ponto 
de Cultura Caminhos Audiovisuais, que oferece 
oficinas profissionalizantes, teóricas e práticas 
de audiovisual, com vistas à produção de um DVD 
musical composto por videoclipes de artistas 
locais, principalmente de rap.

Contato
Site: http://caminhosaudiovisuais.blogspot.com.br
djraffasantoro@gmail.com

http://caminhosaudiovisuais.blogspot.com.br/
mailto:djraffasantoro@gmail.com
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MARKÃO ABORÍGENE

Marcus Aurélio Dantas da Silva, o Markão Aborí-
gene, é poeta, escritor, rapper e militante da cultura 
hip hop do Distrito Federal há aproximadamente 
20 anos. Já morou em Ceilândia e reside desde 
1989 em Samambaia, onde fundou e desenvolve 
vários projetos sociais. Do primeiro palco em que 
se apresentou, em 1998, até o lançamento do livro 
“Hip Hop em Mim”, em janeiro de 2017, participou 
e venceu concursos de música, foi apresentador 
de programa em rádios comunitárias no DF e na 
Paraíba, além de ter lançado livros e CDs. 

Em 2004, fundou a ONG Militância Hip Hop em 
Samambaia, um coletivo de jovens que ministravam 
palestras e oficinas em escolas públicas, realiza-
vam pequenos encontros culturais, publicavam 
fanzines e tinham um programa semanal em rádio 
comunitária local. Desde 2006 desenvolve um 
projeto voluntário chamado Juventude, Cultura e 
Cidadania, que realiza palestras sobre drogadição 
e extermínio da juventude em escolas do DF, sendo 
premiado pelo Ministério da Cultura em 2010 por 
essa ação. 

Realizou, em 2007, a primeira batalha de 
breaking de Samambaia, a Confronto Hip Hop, e 

em seguida o Fórum Regional de Hip Hop, encontro 
mensal para discutir a realidade local, maneiras 
de intervenção e participação social. Em março de 
2008, fundou o Coletivo ArtSam – Arte solidária, 
autônoma e militante, um dos mais conceituados 
coletivos de hip hop do Distrito Federal. Criou os 
projetos: Sarau Samambaia Poética e Cineclube 
Câmbio Negro, realizados em Samambaia, para 
promoção de artistas locais. Idealizou e produziu 
o Prêmio Hip Hop Zumbi, a primeira premiação da 
cultura hip hop do Distrito Federal. Coordenou o 
Encontro de Formação Hip Hop Educação Cidadã e 
a Escola de Formação do Hip Hop, ambos projetos 
de formação sociopolítica do hip hop. 

A obra de Markão Aborígene, na literatura e na 
música, pode ser resumida numa prática militan-
te, agregadora e difusora, pois sempre buscou 
coletivizar as produções e processos. Seja como 
apresentador de eventos, músico, arte-educador ou 
editor, seus trabalhos contribuem para democrati-
zar o acesso e a oportunidade, bem como resgatar 
a memória e reconhecimento ao hip hop feito na 
capital do país.

Contato
Site: http://aboriginerap.blogspot.com.br
fb.com/Aborigine-Rap
contatoaborigine@gmail.com
poesiaemcoletivo@gmail.com 

http://aboriginerap.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/Aborigine-Rap-222793724441766/
mailto:contatoaborigine@gmail.com
mailto:poesiaemcoletivo@gmail.com
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X CÂMBIO NEGRO

Bboy, rapper, debatedor, arte-educador, pales-
trante e apresentador de shows e programas de rá-
dio entre 1983 e 2016, Alexandre Silva, o X Câmbio 
Negro, é uma referência para o rap nacional. Iniciou 
suas atividades como Bboy em 1983. Fundou a DF 
Zulu Breakers, venceu os dois primeiros concursos 
de rap realizados no DF e montou o grupo Câmbio 
Negro, reconhecido nacionalmente. Em 1993, lan-
çou seu primeiro disco, Sub-Raça, pelo extinto selo 
brasiliense Discovery, e atingiu sucesso notório com 
este álbum. Já em 1995 estreou o segundo disco, 
Diário de um feto, pelo mesmo selo independente, e 
iniciou turnê de shows por todo o país.

Em 1998, lançou o terceiro disco, desta vez 
pela gravadora Trama, intitulado Câmbio Negro. 
Em 2000, encerrou as atividades com a banda, 
após anos de shows em Brasília, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Campinas, Santos, Goiânia, Recife e várias 
outras cidades. Pouco depois, lançou o álbum solo 

Um Homem Só, também pela Trama. 
No ano de 2005, lançou o segundo solo, Curto 

e Grosso, de forma independente e com tiragem 
limitada. Dentre artistas, grupos e bandas com os 
quais X teve a oportunidade de compartilhar os pal-
cos destacam-se: Sepultura, Racionais MCs, GOG, 
N Factor (Alemanha), Chico Science e Nação Zumbi, 
Pavilhão 09, Código Treze, Faces do Subúrbio, 
Raimundos e Charlie Brown Jr.

Como ativista, circula por escolas, faculdades, 
presídios e unidades socioeducativas do DF e de 
vários estados brasileiros, promovendo debates, 
palestras e oficinas sobre violência, uso de drogas, 
rap, hip hop, entre outros temas. Em todo a sua 
trajetória, X Câmbio Negro promove a autoestima 
e a valorização da população negra brasileira, 
denunciando os preconceitos e lutando por uma 
sociedade mais igualitária.

Contato
fb.com/X-Câmbio-Negro
x.cambio.negro1@bol.com.br 

https://www.facebook.com/X-Câmbio-Negro/
mailto:x.cambio.negro1@bol.com.br
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AFRO RIMA

Criado em 2014 por três mulheres negras, o 
grupo Afro Rima tem como missão disseminar a 
cultura hip hop, contribuindo para sua manutenção/
expansão, bem como para a valorização da cultura 
e raça negras. Um dos focos principais da sua 
atuação é o fortalecimento de mulheres, principal-
mente mulheres negras, na cena do Distrito Federal 
e também nacionalmente. Com esse objetivo, o Afro 
Rima produz músicas/poesias e organiza eventos, 
voltados especialmente para crianças, adolescen-
tes e jovens, observando também a necessidade de 
estreitar o vínculo com o povo negro e explicitar as 
dificuldades pós-diáspora. 

As atividades são realizadas em diferentes 

espaços, tais como: comunidades de baixo poder 
aquisitivo, escolas públicas e presídios. Para obter 
resultados mais satisfatórios, o Afro Rima também 
desenvolve parcerias com grupos que já trabalham 
nessas localidades. O estímulo à valorização da 
cultura está altamente atrelado à autoestima e à 
visibilização do público-alvo. 

Valorização das mulheres no hip hop, promoção 
da igualdade racial e de gênero e combate ao 
racismo, lgbtfobia, gordofobia, xenofobia, discursos 
de ódio e intolerância religiosa. Essas são bandeiras 
de luta sempre presentes nos eventos e apresenta-
ções realizadas pelo Afro Rima. 

Contato
fb.com/AfroRima
priscilafpascoal@gmail.com 

https://www.facebook.com/AfroRima
mailto:priscilafpascoal@gmail.com
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BATALHA DO NEURÔNIO

A Batalha do Neurônio é um coletivo cultural 
composto por cinco pessoas que organiza, men-
salmente, batalhas de MCs no modelo Batalha do 
Conhecimento (duelos de rimas improvisadas com 
temas propostos pela plateia). As apresentações 
começaram em 2012 na Vila Planalto e, a partir 
de 2013, passaram a ocupar o Taguaparque, em 
Taguatinga. desde 2012, tendo sido realizada na 
Vila Planalto em 2012 e de 2013 até os dias atuais 
passando a acontecer mensalmente no Taguapar-
que (Taguatinga). Além das batalhas mensais, o 
coletivo Batalha do Neurônio leva a cultura das 
rimas de improviso para públicos variados, em 
escolas, faculdades, centros de ressocialização, 
unidades de internação, abrigos, creches, festas, 
shows, convenções, feiras e congressos. Além dos 
duelos, a Batalha do Neurônio promove oficinas de 

rimas e ações beneficentes de doações de livros e 
gibis para promoção da literatura.

Para democratizar o acesso à cultura para 
pessoas que não tem condições financeiras, a 
Batalha do Neurônio investe na ocupação do 
espaço público, com arte e cultura, difundindo, em 
eventos gratuitos, os elementos e ideais do hip hop. 
As atividades promovidas pelo grupo servem como 
palco para artistas independentes mostrarem seus 
trabalhos, no espaço “microfone aberto”. 

Além de uma opção de lazer cultural gratuito 
para a juventude, as batalhas de rimas são espaços 
que contribuem para disseminar debates sobre 
temas essenciais, como sustentabilidade, cidada-
nia, responsabilidade social, racismo, homofobia, 
preconceitos, etc.

Contato
fb.com/pg/BatalhaDoNeuronio
batalhadoneuronio@gmail.com 

https://www.facebook.com/pg/BatalhaDoNeuronio/
mailto:batalhadoneuronio@gmail.com
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BLACK SPIN BREAKERS

A Black Spin Breakers surgiu em 1992 e hoje 
desponta como um dos grandes grupos no ce-
nário nacional e internacional. Com o passar dos 
anos, adquiriu experiência profissional em suas 
apresentações e passou a incluir, além da dança, 
graffiti, discotecagem, teatro, capoeira, kung-fu e 
ginástica olímpica. Nesses anos de existência, o 
grupo conquistou diversos títulos, locais nacionais 
e internacionais, com destaque para: o de Campeão 
Nacional Sul-americano, conquistado nos anos de 
2001 e 2013, em São Paulo e no Chile, a Batalha 
Final e El Bosque City Breaking. 

Com o reconhecimento internacional, a Black 
Spin Breakers passou a receber convites para 
participar de campeonatos em vários países como: 
Portugal, Eslováquia, Holanda, Bélgica, México, 
Venezuela, Chile, Argentina, Peru. De 2003 a 2005, 

no Rio de Janeiro, o grupo concorreu na categoria 
melhor grupo de breaking na premiação Hutuz, 
evento que seleciona os melhores do hip hop a 
cada ano. 

A Black Spin Breakers tem circulado pelo 
Distrito Federal, por vários estados brasileiros e até 
pela Europa com palestras e oficinas de dança e de 
outros elementos do hip hop, além participarem 
como jurados em diversos campeonatos de dança.

Para incentivar a formação de novos grupos e 
o desenvolvimento de outros dançarinos, o grupo 
promove constantemente competições de breaking, 
festivais de cultura e várias outras atividades, nas 
regiões administrativas de Brazlândia, Ceilândia, 
Samambaia, Taguatinga e Plano Piloto

 

Contato
fb.com/Black-Spin-Breakers
dineyhulk@gmail.com
alau.icbsb@hotmail.com 

mailto:dineyhulk@gmail.com
mailto:alau.icbsb@hotmail.com
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COLETIVO CULTURAL UBUNTU

O Coletivo Cultural Ubuntu é uma iniciativa de 
animadores culturais do Recanto das Emas que, 
desde 2013, decidiram unir forças para movimentar 
ainda mais a cena cultural da cidade, em especial 
com as culturas hip hop, a negra e urbana. A 
escolha do nome reflete a proposta de construção 
coletiva e colaborativa do grupo cultural. Ubuntu é 
uma filosofia africana cujo significado se refere à 
consciência da relação entre o indivíduo e a comu-
nidade: “Sou o que sou porque todos nós somos”. 

Por meio do Coletivo Ubuntu, surgiu o Espaço 
Cultural Ubuntu onde acontecem várias ações de 
promoção e valorização da cultura hip hop: SaraU-
buntu; Risco na Quebrada (encontro de grafiteiros); 
Gangsta Night (baile para promover o protagonismo 
feminino no hip hop); Batalha Sagrada (batalha de 
MCs); Rima Forte Champion Chip; Escola do Flow 

(oficina de rima); Escola de Formação do hip hop 
(origens sociopolíticas, orientações audiovisuais 
e presença de palco); Street Sol (aulas de danças 
urbanas); Roque Break (aulas de break dance); 
entre outras atividades. 

Todas as atividades desenvolvidas pelo Coletivo 
Ubuntu são inteiramente gratuitas, oportunizando 
o acesso a lazer, cultura e capacitação para a 
juventude do Recanto das Emas. 

Além das aulas, oficinas, shows e saraus reali-
zados no Espaço Cultural Ubuntu no Recanto das 
Emas, o coletivo atua no sistema socioeducativo, 
por meio do Projeto RAP (Ressocialização, Autono-
mia e Protagonismo), empoderando os socioedu-
candos da Unidade de Internação de Santa Maria, 
por meio da linguagem poética do RAP.

Contato
fb.com/espacoculturalubuntu
ubuntucultural@gmail.com 

https://www.facebook.com/espacoculturalubuntu/
mailto:ubuntucultural@gmail.com
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DF ZULU BREAKERS

Fundado em 1989, na região administrativa de 
Ceilândia, o DF Zulu Breakers foi um dos primeiros 
grupos multiculturais a ganhar relevância no 
cenário artístico e cultural do Distrito Federal 
trabalhando os quatro elementos do hip hop: artes 
cênicas com a dança breaking; artes plásticas com 
o graffiti; música com o rap do “Câmbio Negro”  
(“X” Alexandre); e DJs. 

É composto por mais de 15 integrantes de ra-
ças, credos, gêneros e estilos distintos, que juntos 
promovem apresentações e intervenções artísticas, 
palestras e oficinas, em sua maior parte, gratuitas. 
As ações do DF Zulu Breakers começaram coma as 
rodas de breaking, que se realizavam em lugares 
de grande circulação, como a Feira da Ceilândia, a 
Praça do Cidadão, em Ceilândia, e as calçadas do 
Conjunto Nacional de Brasília – tendo idealizado o 
Encontro de Bboys que até hoje acontece por lá. 

Inicialmente, o grafitte era realizado em lugares 
de grande visibilidade que continham muitas pi-
chações, como becos, fachadas e muros de praças. 

Com o passar do tempo e visando um contato mais 
imediato com o infantojuvenil, as propostas cultu-
rais foram levadas para escolas públicas, casas de 
detenção e abrigos.

Como consequência do trabalho realizado, 
surgiram muitos grupos de breaking e de grafitti, 
principalmente na região da Ceilândia, considerada 
por muitos o berço do hip hop no Distrito Federal. A 
DF Zulu é uma organização completa, que desen-
volve os quatro elementos do hip hop de maneira 
integrada, ou seja, onde há intervenção artística de 
um grafiteiro, há um bboy/bgirl dançando e um DJ 
tocando. 

Com mais de 26 anos atuando de maneira 
ininterrupta, o DF Zulu é reconhecido pelo Fundo 
das Nações Unidas para Infância (Unicef) e pela 
Andi – Comunicação e Direitos como equipe que 
mais promoveu trabalhos sociais nas escolas em 
Ceilândia. O grupo também detém vários títulos por 
participações em eventos de grande porte, nacio-
nais e internacionais.

Contato 
fb.com/DFZULU
dfzulu89upload@gmail.com 

https://www.facebook.com/DFZULU/
mailto:dfzulu89upload@gmail.com
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FAMÍLIA PR-15

O trabalho da Família PR-15 difunde, através 
de suas músicas, valores éticos e morais relacio-
nados ao hip hop, incentivando a capacidade de 
autoexpressão, reforçando a autoestima e promo-
vendo o exercício da cidadania, da diversidade, do 
empreendedorismo, da luta contra o preconceito, 
o racismo, o machismo, a homofobia, entre outros 
tipos de discriminação.

Os shows, invariavelmente, contam com um 
momento de reflexão no qual um dos integrantes 
fala diretamente ao público, dirigindo palavras de 
igualdade, fazendo um trabalho de conscientização, 
em relação aos problemas sociais que afligem pes-

soas das mais diversas áreas da sociedade. O grupo 
tem em seu currículo shows nos mais diversos 
tipos de locais, desde boates, trios elétricos e casas 
noturnas a apresentações em ginásios de esporte, 
estádios e shows abertos em áreas públicas.

O trabalho da Família PR-15 tem como público-
-alvo jovens e adolescentes das periferias de todo o 
país. No entanto, a música e as letras do grupo têm 
atingido, cada vez mais, públicos de outras faixas 
etárias e classes sociais, , expandindo o trabalho de 
conscientização social que é característica marcan-
te da Família PR-15..

Contato
fb.com/FamiliaPr15
alinea11@gmail.com 

https://www.facebook.com/FamiliaPr15/
mailto:alinea11@gmail.com
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GUIND’ART 121

Formado em 1994 por Daher e Markim, é um 
dos mais tradicionais grupos de rap do Distrito 
Federal, com uma carreira nacionalmente reconhe-
cida e ininterrupta desde o lançamento do primeiro 
CD Ser ou não ser gângster, em 1995. De lá pra cá, 
o Guind’art 121 produziu nove CDs, dezenas de 
sucessos, centenas de shows, eventos e oficinas 
com os quatro elementos do movimento hip hop 
(break, DJ, MC e graffiti). As principais atividades 
culturais do grupo são as apresentações musicais 
que acontecem, há mais de 20 anos, em todas as 
regiões do Distrito Federal e diversos estados do 
país. Além disso, promovem arrecadação de ali-
mentos, roupas e livros para comunidades com alto 
índice de vulnerabilidade social. O grupo também 

realiza projetos de reinserção social de indivíduos 
com passagem pelo sistema prisional, bem como 
campanhas de prevenção à violência e ao uso de 
drogas.

As letras do Guind’art 121 são marcadas por um 
discurso de autoafirmação do morador da periferia, 
valorização da mulher e seus direitos, humanização 
de pessoas encarceradas e combate ao racismo. 
Com forte viés empreendedor, Guind’art 121 adqui-
riu a gravadora Discovery, no ano de 2000, e lançou 
dezenas de grupos de rap, promovendo artistas 
locais e renovando a cena do hip hop no DF. Com 
sua linha de produtos como camisetas e bonés, tem 
contribuído na geração de empregos e renda.

Contato
www.guindart121.com.br
fb.com/guindart121rap
daher.laryssa@gmail.com 

http://www.guindart121.com.br/
https://www.facebook.com/guindart121rap/
mailto:daher.laryssa@gmail.com
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LIBERDADE CONDICIONAL RAP

O grupo Liberdade Condicional Rap surgiu em 
1987, em Ceilândia. Já teve várias formações e oito 
CDs gravados, com shows em todo o país. Participa 
ativamente de movimentos sociais de prevenção ao 
uso de drogas e à violência, ministrando palestras 
em escolas e outros espaços. O grupo também 
realiza projetos de inclusão social de jovens das 
periferias, por meio da música, dança e arte, tais 
como: Jovens com Atitude (Ceilândia, 2016); 
Cultura nas Escolas (Estrutural, 2016); e Sessão 
Periférica (Sol Nascente, 2016)..

São quase 30 anos atuando na cultura hip hop, 
com letras autorais e lançamentos independentes. 
Com seus EPs e singles, chegou a atingir 1 milhão 
de visualizações no YouTube, somando mais de 10 
mil seguidores no canal. O grupo também se preo-
cupa com a pesquisa e estudo de ritmos e variações 
musicais para além do rap, explorando estilos como 
MPB, blues e jazz, e incorporando variadas técnicas 
de canto. A exaltação da musicalidade negra tanto 
na melodia quanto nas letras reforça a criatividade 
e a força do Liberdade Condicional Rap.

Contato
fb.com/lioliberdade007
liberdadecondicionalrap@hotmail.com 

https://www.facebook.com/lioliberdade007/
mailto:liberdadecondicionalrap@hotmail.com
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POESIA LETAL

Em quatro anos de existência, o Poesia Letal 
contribuiu diretamente para o crescimento e a 
propagação da cultura hip hop dentro do Distrito 
Federal, levando uma mensagem positiva e militan-
te por meio de músicas ou com ações beneficentes 
voltadas à população em situação de vulnerabilida-
de social. As letras autorais do grupo defendem a 
tolerância racial, o combate à injustiça social e o fim 
da discriminação de qualquer natureza, e também a 
prevenção da violência e do uso de drogas.

Em parceria com o Movimento Hip Hop do 
Paranoá (MH2P), realizaram campanhas periódi-
cas, nos últimos três anos, para arrecadação de 
alimentos, agasalhos, brinquedos, entre outros 
produtos. Todas as doações foram realizadas em 
eventos independentes, com apresentações de 
break, DJs e rap. O grupo também levou sua música 
para o Centro Socioeducativo Amigoniano (Cesami), 
destinado à apreensão de adolescentes em conflito 
com a lei. 

Contato
fb.com/pg/PoesiaLetal
poesialetaloficial@gmail.com 

>

https://www.facebook.com/pg/PoesiaLetal/
mailto:poesialetaloficial@gmail.com
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STREET JAM

Criada em 1999, a Street Jam Cia de Dança 
realiza encontros, ensaios e treinos de hip hop 
todos os dias da semana, alguns fechados aos 
seus integrantes e outros abertos à comunidade. 
A companhia promove eventos beneficentes e apre-
sentações coreografadas por Giovanni Carvalho 
e outros professores de hip hop do DF. Os cursos 
abertos à comunidade tem como inscrição a doação 
de alimentos não perecíveis para instituições 
assistenciais, entre elas o Abrigo dos Excepcionais, 
em Ceilândia, e a creche Anjos da Guarda, de São 
Sebastião.

A Street Jam Cia de Dança ainda participa 

de ações filantrópicas em organizações e insti-
tuições como Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae), Hospital da Criança, Projeto 
Sonhar Acordado, escolas públicas, particulares 
e universidades. Em seu mais recente projeto, 
Polos Hip Hop Jam nas Escolas, a companhia de 
dança levou a cultura hip hop, por meio de oficinas 
práticas, teóricas, palestras e apresentações, para 
várias escolas públicas das regiões administrativas 
de São Sebastião, Gama, Plano Piloto, Taguatinga e 
Varjão, com oficinas práticas, teóricas, palestras e 
apresentações.

Contato
Site: http://polohiphopjam.wixsite.com/streetjam 
fb.com/StreetJamDF
streetjam_hiphop@hotmail.com 

http://polohiphopjam.wixsite.com/streetjam
https://www.facebook.com/StreetJamDF/
mailto:streetjam_hiphop@hotmail.com
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PROVINIL PRODUÇÕES/
MAROLA DISCOS

Maximo José da Silva, o DJ Marola, é integrante 
do grupo Voz Sem Medo e um dos grandes respon-
sáveis por movimentar a cena hip hop no Distrito 
Federal. Proprietário da loja Provinil e do selo Ma-
rola Discos, lançou diversos títulos e artistas locais. 
Inaugurada em 2004, a Provinil é especializada em 
produtos relacionados ao hip hop e comercializa 
acessórios e roupas voltadas para Bboys, rappers, 
DJs e grafiteiros, bem como CDs, DVDs e discos de 
vinil.

A história da gravadora e distribuidora Marola 
Discos começou quando DJ Marola lançou o disco 
de efeitos Arsenal Sônico, do DJ Tydoz (TDZ), que 
chegou até o volume seis. Marola viajava com 
frequência para São Paulo para distribuir vinis e 
CDs de artistas do Distrito Federal. Em Brasília, à 
época, as principais gravadoras eram a CD Box e a 

Discovery, mas o Voz Sem Medo decidiu lançar seus 
álbuns de forma independente, por iniciativa do DJ 
Marola. Foi então que o selo gravou grupos como 
Provérbio X, Cirurgia Moral, Vadios Loucos, Relato 
Bíblico, Atitude Feminina, Eclesiastes e Filosofia de 
Rua, totalizando 35 títulos.

DJ Marola iniciou no movimento hip hop, por 
meio da dança, aos 10 anos. Seis anos depois, com-
prou seu primeiro toca discos e começou a tocar em 
bailes, campeonatos e com o grupo Voz Sem Medo. 
Como DJ, já tocou com DJ Jamaika e nos grupos 
Cirurgia Moral, 3 Um Só, entre outros. Já discotecou 
em vários estados do Brasil como Tocantins, Minas 
Gerais,, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernam-
buco, Amazonas e Bahia. Além disso, foi indicado 
duas vezes como melhor DJ ao Prêmio Hutuz.

Contato
fb.com/provinil.silva

https://www.facebook.com/provinil.silva/


EQUIDADE 
DE GÊNERO 
NA CULTURA
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BETINHA ASÉ DUDU

Elizabete Patrícia de Almeida da Silveira Cintra, 
conhecida no Distrito Federal como Betinha, possui 
uma relevante trajetória de 25 anos com a cultura 
afro-brasileira, promovendo a igualdade de gênero 
dentro de grupos que trabalham essa expressão 
cultural. No Grupo Percussivo Asé Dudu, oferece 
oficinas de percussão em escolas e desenvolve 
trabalhos com grupo feminino Mona Dudu. Também 
atua no Grupo Abadá Capoeira, com projetos que 
levam a modalidade para escolas e comunidades. 
Realiza ainda atividades de capoeira, percussão 
e dança na Corte da Planta Millegy para filhos da 
casa (povos de terreiro) e comunidade local, com 
objetivo de combater a intolerância religiosa.

Em parceria com a comunidade e lideranças 
locais, principalmente das regiões administrativas 
de Taguatinga e Ceilândia, Betinha organiza eventos 

esportivos e culturais para estimular a participação 
de jovens mulheres, intervenções artísticas de gru-
pos sobre a temática de gênero e painéis de deba-
tes. Além disso, coordena oficinas de promoção da 
convivência pacífica e valorização da diversidade, 
contribuindo para reflexão crítica sobre os modelos 
de feminilidade e masculinidade e estímulo a não 
violência entre jovens. Essas atividades valorizam 
a participação feminina e empoderam as mulheres, 
fazendo-as reassumir o controle de suas vidas. 
O objetivo é que os/as jovens reflitam sobre a 
temática de gênero a partir de suas vivências. 
Todos os projetos realizados são de inclusão, com 
ações culturais e de lazer, que estimulam valores 
e talentos, integrando as pessoas com deficiência 
nos diferentes meios sociais, promovendo, assim, a 
inclusão e a participação de todos.

Contato
fb.com/ase.dudu 
abadabetinhadf@hotmail.com

https://www.facebook.com/ase.dudu
mailto:abadabetinhadf@hotmail.com
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BSB GIRLS

Com forte atuação na cena hip hop, desde sua 
fundação em 2003, o Brasil Style Bgirls (BSB Girls) 
é atualmente um dos únicos grupos do Distrito 
Federal formado exclusivamente por mulheres. 
Por meio das suas atividades artísticas, utiliza o 
breaking para difundir e divulgar a cultura urbana e 
a cultura afro-brasileira praticada por mulheres. O 
grupo, que conta hoje com 12 integrantes, incluindo 
mulheres de São Paulo e Salvador, tem se desta-
cado na cena nacional, nos últimos 14 anos, pelo 
trabalho realizado e pelos vários títulos conquis-
tados, em competições femininas e mistas. O BSB 
Girls foi o primeiro grupo de breaking feminino a 
representar o Brasil, por dois anos consecutivos 
(2008 e 2009), no Mundial de Breaking Battle of 
the Year, na Alemanha, e novamente em 2011 na 
França. 

As integrantes do BSB Girls têm realizado tra-
balhos em diferentes estados brasileiros e variadas 
áreas de produção em dança, como: workshops e 

cursos de dança; produção e planejamento cultural; 
palestras sobre economia criativa com foco em 
dança e sobre o papel da mulher no hip hop; 
composição de banca de jurados de eventos dentro 
e fora do país; e trabalhos voluntários em organiza-
ções não governamentais e escolas públicas com 
oficinas de dança para crianças e adolescentes.

Atualmente, o grupo investe também em 
produções independentes de eventos de gênero e 
de capacitação em dança, tais como: Batom Battle, 
Bgirling’ Consigo, Circle Princz DF, treinos abertos, 
Hip Hop Fusion, District Battle, WorknowledgeShop. 
Além das atividades de competição e trabalhos 
artísticos, o BSB Girls desenvolve trabalhos de 
arte educação voltados para jovens mulheres em 
situação de risco, em cidades com altos índices de 
criminalidade e baixo índice de desenvolvimento 
humano (IDH). Por meio da arte, o grupo tem 
atendido anualmente mais de 250 jovens mulheres.

Contato
Site: http://bsbgirls.blogspot.com.br
fb.com/batombattle
bsbgirls@gmail.com 

http://bsbgirls.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/batombattle/
mailto:bsbgirls@gmail.com
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CASA FRIDA

A Casa Popular de Cultura de Rua Frida Kahlo 
– Casa Frida é uma organização cultural feminista 
fundada em 2014 por jovens mulheres de São 
Sebastião, que buscavam dar vazão à rica e diversa 
produção local feminina. O nome da instituição 
é inspirado na artista e revolucionária mexicana, 
Frida Kahlo. As letras do nome Frida também 
correspondem às iniciais dos princípios defendidos 
pela Casa: feminismo, revolução, igualdade, diver-
sidade e amor. O lema que rege a atuação dessas 
jovens mulheres é “transformar a dor em arte, 
espalhar amor por toda parte”. Com uma atuação 
fundamentada nesses princípios, em pouco mais 
de dois anos e meio de existência, a Casa Frida é 
amplamente reconhecida pela população local, 
por coletivos, instituições e movimentos sociais do 
Distrito Federal, como um espaço de resistência 
feminista, acolhimento e promoção de arte, cultura 
e educação.

A Casa Frida desenvolve atividades formativas 
para jovens e mulheres por meio de inúmeros 
cursos, debates e oficinas, contribuindo para que 
possam atuar enquanto sujeitos históricos, fazendo 
a diferença no meio em que vivem, recuperando a 
autoestima e empoderando-se. 

Dentre as atividades culturais já promovidas, 
destacam-se: cursos de extensão da Universidade 
de Brasília (UnB) e do Instituto Federal de Brasília 
(IFB); saraus protagonizados por mulheres artistas; 
o Cineclube Feminista, que ocorre na Casa e nas 
escolas públicas da região, com exibição de filmes 
dirigidos e produzidos por mulheres ou com temá-
ticas feministas; a Roda de Samba São Samba, que 
também tem as mulheres como protagonistas e ce-
lebra o samba da comunidade. Além de atividades 
culturais, a Casa Frida coordena um trabalho social 
de orientação a adolescentes, jovens e mulheres 
vítimas de violência física ou psicológica. 

Contato
Site: https://www.casafridadf.com
fb.com/casafridadf
casafridadf@gmail.com

https://www.casafridadf.com/
https://www.facebook.com/casafridadf/
mailto:casafridadf@gmail.com
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CASA MORINGA

A Casa Moringa é um coletivo de mulheres 
ativistas culturais, artistas brincantes, mães e 
educadoras da cidade de Taguatinga (DF). Fruto 
do Movimento Nacional de Pontos de Cultura e da 
Ação Griô Nacional, o grupo começou sua trajetória 
em 2007, mas constituiu sua identidade própria em 
2011, a partir da necessidade de criação de espaço 
para o protagonismo feminino dentro do cenário 
da cultura popular de Brasília. De 2011 a 2014, 
estabeleceu sede na comunidade do Mercado Sul, 
em Taguatinga, onde realizou a gestão comparti-
lhada do Espaço Cultural Mercado Sul, mobilizando 
oficinas, eventos e vivências comunitárias. 

Em parceria com pontos de cultura, movimentos 
sociais e sindicais, organizações não governa-
mentais, escolas públicas e mestres de tradição 
oral, a Casa Moringa promove oficinas de teatro, 

brincadeiras populares, vivências de identidade 
e ancestralidade e apresentações culturais. O 
principal objetivo é valorizar os conhecimentos 
populares, os mestres e mestras, fortalecendo o 
protagonismo feminino e o diálogo entre tradição e 
contemporaneidade, ancestralidade e tecnologias 
livres, a partir de uma abordagem criativa, vivencial 
e colaborativa. 

Apresentações de espetáculos de cultura 
popular e ações de formação são os dois eixos 
principais da atuação da Casa Moringa. O grupo tem 
como características a versatilidade na utilização 
de espaços e o diálogo com diferentes perfis sociais 
de público, desde estudantes de escolas públicas, 
comunidades, idosos, crianças e jovens em situação 
de vulnerabilidade social até plateias de renoma-
dos teatros e festivais.

Contato
Site: http://casamoringa.com.br
fb.com/casamoringa
casamoringa@gmail.com 

http://casamoringa.com.br/
https://www.facebook.com/casamoringa
mailto:casamoringa@gmail.com
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CIRCA BRASILINA

Inaugurado em 2012, o Circa Brasilina é o 
primeiro picadeiro feminino do Brasil. O espaço 
trabalha com diversas linguagens artísticas, mas 
tem na palhaçaria o seu foco principal. Trata-se de 
mais uma criação de Manuela Castelo Branco, a 
Palhaça Matusquella, artista que também assina os 
projetos Encontro de Palhaças de Brasília – Bienal 
Internacional de Palhaças e o Pipocando Poesia. 

Inicialmente orientado para atender projetos 
relacionados à linguagem circense, a proposta da 
Circa Brasilina se expandiu para outras linguagens, 
marcadamente a literatura e a música. O projeto 
Circa Acústica, por exemplo, criado em 2012, apoia 
o lançamento de CDs e a realização de shows de 
cantoras do Distrito Federal. A programação do 
Circa Brasilina inclui desde cursos regulares de 

palhaçaria e técnicas circenses até mostra de 
espetáculos de palhaças de Brasília, apelidada 
de “TPM – Temporada de Palhaçadas no Mês da 
Mulher”. Desde 2008, a Circa Brasilina é palco do 
Encontro de Palhaças de Brasília.

Como espaço pensado para promover as 
mulheres dentro das práticas da palhaçaria, a Circa 
Brasilina muito tem contribuído com a valorização, 
a visibilização, a profissionalização e a abertura de 
mercado para mulheres dentro dessa arte. Além 
disso, contribuiu de forma intensiva para organi-
zação de uma rede que expandiu a quantidade de 
festivais desse segmento no Brasil, alcançando 
visibilidade nacional e discutindo a questão de 
gênero nos picadeiros com a inclusão de mais 
mulheres nos ambientes circenses.

Contato
circabrasilina@gmail.com 

mailto:circabrasilina@gmail.com
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CLÉO STREET

Clerimar Martins da Silva, a rapper Cléo Street, 
tem uma trajetória de conquistas pelo protagonis-
mo feminino dentro e fora do movimento hip hop. 
Integrante do coletivo Donas da Rima, de mulheres 
engajadas pela igualdade de gênero dentro do 
hip hop, foi uma das pioneiras no rap brasiliense. 
Idealizadora e coordenadora do primeiro evento 
de hip hop feminino do Distrito Federal, Cléo Street 
tem como meta principal de seu trabalho protagoni-
zar a própria história no rap e servir como exemplo 
no recrutamento e engajamento de mais mulheres 
para o movimento hip hop, ainda hoje bastante 
masculinizado. 

Cléo Street foi uma das fundadoras da Kaos 
Klitoriano, primeira banda de Brasília formada ape-
nas por mulheres feministas. Também fez parte do 
grupo de artistas que gravaram a primeira coletâ-
nea de DVD de rap feminino da América Latina. Em 

suas letras e apresentações, trabalha a autoestima 
das mulheres, bem como valorização, emancipação 
e igualdade de gênero. Também se preocupa com 
a inclusão de mulheres no movimento hip hop em 
eventos do estilo no DF e nas cidades do entorno. 

Ao longo dos anos, tem desenvolvido seu traba-
lho especialmente em localidades com alto índice 
de vulnerabilidade social e recebeu prêmios pela 
atuação em prol da igualdade de gênero e como 
militante do movimento hip hop. De 2014 a 2016, 
Cléo Street coordenou cinco edições do Festival Hip 
Hop DF. Em 2014, alcançou reconhecimento nacio-
nal com o Prêmio da Cultura Hip Hop/Funarte. No 
ano seguinte, foi contemplada pelo Banco Mundial 
no Concurso de Música Lei Maria da Penha - ONU 
Mulheres, com a canção 180 Denuncie. Em 2017, 
lançou seu CD Absolva ou Condene.

Contato
fb.com/cleo.street
cleostreet.donas@gmail.com 

https://www.facebook.com/cleo.street/
mailto:cleostreet.donas@gmail.com
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COLETIVO EU LIVRE

Formado por mulheres educadoras, agentes 
culturais e terapeutas, o Coletivo Eu Livre nasceu 
em 2011 como um projeto voltado à promoção de 
práticas culturais em saúde e autocuidado. Com 
sede no Mercado Sul de Taguatinga, o grupo tem 
como missão trabalhar para promover a autonomia 
e a saúde da mulher, unindo saberes culturais 
de tradição oral com conhecimentos formais, 
educação popular com terapias, transmissão dos 
conhecimentos ancestrais em saúde com novas 
tecnologias. Depois de uma primeira formação 
mista, a partir de 2014, o coletivo passou a ser 
constituído somente por mulheres. Por meio da 
própria história de vida de suas integrantes, o 
Coletivo Eu Livre firma a sua missão de valorizar as 
práticas culturais e ancestrais do cuidado, promo-

ver a saúde sexual da mulher e defender a garantia 
de direitos, liberdades e o conhecimento do corpo e 
dos ciclos femininos. 

Com ações permanentes, o Eu Livre se con-
solidou, no Distrito Federal e no Brasil, como um 
grupo de referência nas temáticas de saúde da 
mulher e saúde e cultura. Por meio das tecnologias 
de comunicação e mídias digitais, o Coletivo Eu 
Livre também dialoga com mulheres de diferentes 
estados e países. As vivências, rodas de conversa, 
oficinas e vídeos realizados, em cinco anos de 
atuação, têm despertado o empoderamento e a 
autonomia em muitas mulheres, jovens e anciãs, 
promovendo a ressignificação dos conceitos de 
saúde e do sagrado.

Contato
www.eulivre.com.br
fb.com/projetoeulivre
coletivoeulivre@gmail.com

http://www.eulivre.com.br
https://www.facebook.com/projetoeulivre/
mailto:coletivoeulivre@gmail.com
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COMUNA PANTERAS NEGRAS

A Comuna Panteras Negras é um coletivo de 
mulheres negras agricultoras que vivem no assen-
tamento da reforma agrária Pequeno Willian, na 
área rural de Planaltina (DF). Com nome inspirado 
na organização revolucionária e socialista Black 
Panthers, o coletivo surge quando Adriana Fernan-
des, educadora popular, pesquisadora do curso de 
licenciatura em educação do campo e militante da 
luta pela terra do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra (MST), decide transformar o lote 
conquistado na reforma agrária em uma comuna de 
uso coletivo, para o amparo e o fortalecimento das 
mulheres negras que vivem no campo.

Em agosto de 2003, a Comuna começa se 
consolidar quando o assentamento é oficialmente 
constituído e as famílias recebem suas terras. 
O espaço conta com uma casa sede onde são 
realizadas atividades culturais e formativas. Lá 
também se encontra a Biblioteca Carolina Maria 
de Jesus, com cerca de dois mil livros adquiridos 
e doados, para uso de mulheres, jovens e crianças 

do assentamento. Além de oferecer apoio social às 
mulheres negras estudantes e ativistas, o coletivo 
realiza atividades culturais e de formação política 
sobre igualdade racial e de gênero, enfrentamento 
de preconceitos e situações de violência, agroeco-
logia, autonomia econômica, empoderamento de 
mulheres, práticas de autocuidado e cuidado entre 
ativistas.

A Comuna Panteras Negras promove sessões 
de teatro político, saraus literários, cineclubes e 
formações de incentivo à autonomia das mulheres, 
com cursos de formação técnica para o acesso à 
renda, tais como bordado, produção audiovisual, 
produção de artesanato, feiras de arte e cultura, 
rodas de cuidado e autocuidado entre ativistas. 
Dentre as atividades de formação e capacitação 
técnica já realizadas, destacam-se as oficinas de 
artesanato com fibra de bananeira e da técnica 
antiga de bordado conhecida como “ponto de 
Planaltina”. 

Contato
dricadfe2012@gmail.com 

mailto:dricadfe2012@gmail.com


Prêmio Cultura e Cidadania 2016/2017 > Equidade de gênero na cultura > Pessoa física

61

FERNANDA MORGANI

Fernanda Barbosa, mais conhecida como 
Fernanda Morgani, tem entre suas habilidades 
improviso, irreverência, jogo de cintura, técnica e 
cênica. Atua há 19 anos no teatro amador e associa 
suas formações superiores à arte de rua, perfor-
mances, teatro infantojuvenil e adulto, cinema 
e videoarte. Em suas obras autorais, sobretudo 
no teatro, busca dialogar com questões políticas 
e relativas ao universo feminino, sobretudo de 
mulheres negras. Utiliza todo seu embasamento 
técnico para desenvolvimento, sistematização e 
execução de produções culturais na cena indepen-
dente do Distrito Federal. 

Conselheira de Cultura do Guará desde 2012, 
Fernanda Morgani atua em projetos vinculados 

à aplicação de políticas públicas para educação 
e economia criativa, como o Bazar das Meninas. 
Criado e implementado em 2011, o Bazar das 
Meninas tomou proporções tão grandes, no ano 
seguinte, que precisou ser transferido da casa de 
Morgani para a praça da QE 17 do Guará. Em 2016, 
chegou a outras regiões administrativas, como 
Planaltina, Samambaia, Paranoá, São Sebastião 
e Ceilândia. Em 2017, o Bazar das Meninas, que 
possui como foco a economia criativa e solidária e 
o fortalecimento de gênero e raça, completou seis 
anos de existência, promovendo rodas de conver-
sas relacionadas a igualdade de gênero, economia 
criativa, troca de conhecimentos e saraus culturais, 
sempre com foco no empoderamento feminino.

Contato
fb.com/fernanda.morgani 
fbarbosa.adao@gmail.com
fenega@gmail.com 

https://www.facebook.com/fernanda.morgani
mailto:fbarbosa.adao@gmail.com
mailto:fenega@gmail.com
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GIL PADYLHA

Gilvania Pereira de Araújo, a Gil Padylha, atua 
desde 2012, em Planaltina, (DF), em ações de 
defesa dos direitos humanos e de direitos iguali-
tários para o público de lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais e transgêneros (LGBT). Desde 
então, realiza a Parada do Orgulho LGBT de Planal-
tina e a celebração LGBT – Liberte-se, a cada seis 
meses. Promove ainda projetos de ressocialização 
de mulheres em situação de risco e vulnerabilidade 
social (prostitutas e dependentes químicas) e um 
movimento beneficente denominado Alimento a 
quem tem fome, com doação semanal de cestas 
básicas e verduras para comunidade carente. 

Desde 2011, preside a organização não 
governamental (ONG) Centro Unificado de Apoio 
a Cidadania (CUC) e fundou, em 2013, o Grupo 
de Percussão Feminina Filhas de Padylha, que 
promove ritmos afro-brasileiros e a valorização 
dos pontos de candomblé, entoados por mulheres 
em situação de risco e vulnerabilidade social, 
possibilitando a elas a oportunidade de vivenciar 
e conhecer a arte. O grupo também trabalha ações 
de prevenção de doenças sexualmente transmis-
síveis, por meio de jingles educativos sobre uso de 
preservativo tocados em eventos culturais abertos 
ao público.

Contato
gilpadylha@hotmail.com 

mailto:gilpadylha@hotmail.com
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GINA VIEIRA

Professora há mais de 25 anos, Gina Vieira 
Ponte de Albuquerque criou e executou em 2014 o 
projeto Mulheres Inspiradoras, cujo principal objeti-
vo era auxiliar meninos e meninas na construção do 
pensamento crítico e na reflexão sobre a importân-
cia do papel da mulher na sociedade. O estímulo 
à leitura, a escrita autoral e o protagonismo dos 
estudantes eram os três pilares do projeto, que foi 
desenvolvido em etapas. Inicialmente, foram lidas 
seis obras de autoria feminina e as biografias de 10 
escritoras. Em seguida, foram realizadas entrevis-
tas com mulheres da comunidade de Ceilândia com 
atuação expressiva em favor da cidade. Após essas 
etapas, os estudantes tiveram o desafio de escolher 
uma mulher do círculo social deles que conside-
rassem inspiradora. Eles deveriam entrevistá-la e 
depois escrever um texto narrativo sobre a história 
da entrevistada. O projeto ainda incluiu a realização 
do II Encontro Leitor e Escritor com Cristiane Sobral 
e estudos de casos, debates, trabalhos em grupo, 
mesas redondas e mostra de vídeo sobre o uso 

consciente e seguro das redes sociais, bem com a 
prevenção à violação de direitos na internet. 

O resultado deste trabalho foi a publicação de 
um livro com as biografias de mulheres de Ceilân-
dia, escritas por estudantes da região. A partir daí, 
realizou-se uma campanha de combate à violência 
contra a mulher pelas redes sociais: “Nós dizemos 
não a qualquer forma de violência contra a mulher”. 
Além do projeto com estudantes, a professora Gina 
Veira tem atuado na formação de professores/as de 
escolas públicas para que se sintam fortalecidos/
aspara abordar a igualdade de gênero e étnico-ra-
cial em sala de aula. O projeto Mulheres Inspirado-
ras trouxe para o Centro de Ensino Fundamental 12 
de Ceilândia premiações nacionais e internacionais: 
4º Prêmio Nacional de Educação em Direitos Huma-
nos (2014); 8º Prêmio Professores do Brasil (2014); 
10º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero 
(2015); e I Prêmio Ibero-Americano de Educação 
em Direitos Humanos (2015).

Contato
ginavieiraponte@gmail.com 

mailto:ginavieiraponte@gmail.com
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IONARA SILVA

Nascida em 1986, em Teresina, no Piauí, Ionara 
Silva foi criada na comunidade Mestre D’armas, em 
Planaltina (DF). Ainda adolescente, começou sua 
trajetória na militância pelos direitos da juventude. 
A partir da oportunidade de participar de projetos 
socioculturais e da experiência em trabalhar com a 
obra do artista plástico Athos Bulcão, encantou-se 
pela arte e a cultura. Com o passar dos anos, des-
tacou-se em projetos e ações de âmbito nacional 
e internacional e contribuiu com a formulação de 
políticas públicas de juventude. Nos últimos dez 
anos, tem militado na luta pela democratização da 
comunicação, pelo acesso à cultura e pela igualda-
de de gênero e raça. Atuou em dezenas de projetos, 
nas mais diversas linguagens artísticas (teatro, 
dança, música, cinema, artes visuais), em insti-
tuições culturais, como a Fundação Athos Bulcão 
eFaculdade de Artes Dulcina de Moraes, além de 
eventos nacionais e internacionais. 

Na gestão pública, esteve à frente de eventos e 
projetos internacionais com temáticas de juventude 
e cultura, entre eles: o Brasília Capital Ibero-ame-
ricana da Juventude; a 53ª edição do Aniversário 
de Brasília, que teve como tema “Juventude”; e 

a Bienal de Jovens Artistas das Comunidades de 
Língua Portuguesa, realizada em Salvador (BA) e 
que reuniu mais de 600 jovens artistas dos países 
de língua portuguesa para intercâmbio de experiên-
cias artísticas.

É pós-graduada em Gestão de Políticas Públicas 
de Gênero e Raça pela Universidade de Brasília 
(UnB); consultora em diversos projetos e organiza-
ções no que tange às temáticas de cultura, gênero 
e raça; coordenadora de Comunicação e Relações 
Institucionais do Festival da Mulher Afro Latina 
Americana e Caribenha; conselheira do Conselho 
Jovem e de Especialistas do Programa Câmara 
Ligada, da TV Câmara; representante no Brasil da 
Rede de Mulheres Ibero-americanas; produtora 
cultural e assessora de comunicação de diversos 
projetos, programas e ações culturais. Em 2016, foi 
palestrante do evento TEDx Brasília, uma iniciativa 
global que tem como lema “ideias que merecem 
ser compartilhadas”, apresentando a palestra “Eu 
existo”, que contou como a experiência do Festival 
Latinidades têm contribuído com o empoderamento 
de mulheres negras no Brasil e na América Latina.

Contato
ionarasilva@gmail.com 

mailto:ionarasilva@gmail.com
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LEILA NEGALAIZE

Leila Regina Lopes é jornalista, blogueira negra, 
produtora cultural, webdesigner, especialista em 
etnogastronomia. Natural de Porto Alegre (RS), 
atua principalmente nos segmentos de gênero, 
negritude, etnogastronomia e pelos direitos de 
lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e 
transgêneros (LBT). Membro fundadora da Liga 
Brasileira de Lésbica (LBL) e idealizadora da 
Rede Nacional das Lésbicas Negras e do Coletivo 
Candaces-BR. Mudou-se para Brasília em 2009 e 
tem atuado, desde então, no campo da cultura e 
no empoderamento das jovens, negras e LBTs do 
Distrito Federal, região do entorno e outros estados 
brasileiros. Leila Negalaize faz parte da Coorde-
nação Coletiva Nacional da Rede Sapata – Rede 
Nacional de Promoção e Controle Social da Saúde 
das Lésbicas, Bissexuais e Transexuais Negras e da 
Rede Latino-Americana de Gênero e Cultura, criada 
em 2015. É idealizadora membro da coletiva Bloco 
Eixão 44 e do coletivo Mulheres da Cultura DF.

Atualmente, coordenadora o Ponto de Cultura 
Panelladexpressão, que trabalha com as temáticas 

de afrofuturismo, gênero, audiovisual, economia 
solidária, etnoculinária, cultura digital. Por meio do 
Ponto, os projetos de pesquisa em etnogastrono-
mia e sustentabilidade permitem o mapeamento 
e o fortalecimento de jovens mulheres negras 
empreendedoras. Entre 2013 e 2014, realizou 
o projeto Brique Macumba Solidária, que teve 
como objetivo reunir jovens, mulheres e coletivos 
do DF e da região do entorno para debater sobre 
sustentabilidade, mídia e contracultura. Deste 
projeto resultaram duas atividades. A Cozinha das 
Minas Pretas, empreendimento que reúne pessoas 
e coletivos de jovens e mulheres negras, em sua 
maioria Iabassês (responsáveis pelo preparo dos 
alimentos sagrados no candomblé) e lésbicas, 
atuantes no ramo da alimentação e especialistas 
em etnogastronomia no Distrito Federal e entorno; 
e o Festival de Etnogastronomia Ajeum de Rua, que 
tem como objetivo fomentar, visibilizar e proteger 
os pequenos empreendimentos que produzem 
comida africana vendida nas ruas do DF.

Contato
panelladexpressao@gmail.com 
fb.com/briquemacumba
Marina Mara

Marina Mara nasceu em Taguatinga (DF) em 
1979. É poeta, feminista, publicitária, ativista 
cultural, atriz, roteirista, designer gráfico, consul-
tora de projetos poéticos e literários. Atua pelo 

Brasil desde 2006 com projetos multimídia que 
abordam a poesia em diferentes formatos, como 
graffiti, quadrinhos, cinema, artes visuais, teatro, 
intervenções urbanas e internet. Na poesia, Marina 

mailto:panelladexpressao@gmail.com
https://www.facebook.com/briquemacumba/
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viajou o país ministrando cursos e oficinas poéticas 
em feiras literárias e coletivos de arte. Alguns de 
seus projetos são: Parada Poética (2012), reunindo 
cerca de 50 artistas na Praça do Índio (w3 Sul 
Quadra 703) para ressignificar a parada de ônibus 
na qual foi queimado o índio Gaudino; Declame 
para Drummond (2012), um intercâmbio de poesia 
autoral em homenagem ao poeta Carlos Drummond 
de Andrade que distribuiu 50 mil poemas por todos 
os estados do Brasil e para brasileiros residentes 
em cidades de Portugal, Espanha, Itália, Noruega, 
Suíça e Timor Leste; calendário Poesia Nua, no 
qual 15 poetas posaram nus para arrecadar fundos 
para publicação de livros; Poesia Ativista no projeto 
Mapa Gentil; e curso de roteiros e zines.

Desde 2013, Marina Mara atua voluntariamente 
como designer gráfico de vários movimentos 
feministas como A Marcha das Vadias (RJ e DF) 

e o Sarau das Minas. Em maio de 2013, Marina 
lançou o curso Profissão Poeta que pretende, de 
forma prática e descontraída, orientar a respeito 
de temas como: publicação de poesia, captação de 
recursos, produção independente, dicas de palco 
e poesia falada, divulgação na mídia, poesia na 
internet, estratégias de marketing. É coordenadora 
e idealizadora do bloco de carnaval Rejunta meu 
Bulcão, que propõe uma homenagem poética ao 
artista Athos Bulcão. Em 2015, Marina Mara parti-
cipou do Projeto Asas, na Penitenciária Feminina do 
Distrito Federal (Colmeia), a convite da Secretaria 
de Cultura do DF, levando poesia e autoestima 
para mulheres em situação de prisão. Em 2016, 
Marina estreou o espetáculo multimídia BlasFêmea, 
levando para o palco seus escritos feministas dos 
últimos dez anos. No ano seguinte, o BlasFêmea 
virou livro, com sucesso de público e crítica.

Contato
Site: https://www.marinamara.com.br
fb.com/marinamarapoeta
marinamara@gmail.com 

https://www.marinamara.com.br/
https://www.facebook.com/marinamarapoeta/
mailto:marinamara@gmail.com
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NOÉLIA RIBEIRO

Residente em Brasília desde 1972, Noélia Maria 
Ribeiro da Silva chegou criança à capital federal, já 
como poetisa. Com 17 anos, seu poema “Humanita 
Qualquer”, musicado por Abrahão André, venceu 
o Festival de Música do Colégio Elefante Branco. 
Ajudou na promoção do Concerto Cabeças (evento 
musical que agitou Brasília nos anos 1970 e 1980) 
e foi uma das fundadoras, no final da década de 
1970, da Cooperativa de Músicos e Poetas (COP-
PO). 

Noélia Ribeiro participou como coadjuvante da 
Geração Mimeógrafo, até ser convidada para inte-
grar o grupo de poetisas Gabiroba. Como sempre 
gostou de receber artistas da cidade para eventos 
poético-musicais, sua casa se tornou um ponto de 
encontro cultural de músicos e poetas. Lançou três 

livros, participou de sete antologias e teve poemas 
publicados em jornais e revistas da cidade, além 
de blogs e sites. Também participou da exposição 
fotográfica “As Dilmas”, promovida pela Câmara 
Legislativa. 

Busca com seu trabalho levar poesia a todos os 
lugares e difundi-la como meio de expressão artísti-
ca. Com esse objetivo, organiza oficinas e palestras, 
especialmente para pessoas com pouca intimidade 
com esse tipo de linguagem, estimula a criação 
poética e a inclusão de mulheres nos saraus. Com 
poemas acessíveis e que versam, em sua maioria, 
sobre o universo feminino, Noélia capta a atenção 
do ouvinte, modificando visões estagnadas sobre 
poesia, o papel da mulher no mundo e incentivando 
o gosto pela arte, pela leitura e pelo fazer poético.

Contato
nmariarsilva@hotmail.com 

mailto:nmariarsilva@hotmail.com
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SLAM DAS MINAS

Criado por duas ativistas lésbicas negras, 
Tatiana Nascimento e Valéria Matos, o Slam das 
Minas é a primeira batalha de poesias, no Brasil 
e no mundo, exclusiva para mulheres (cissexuais, 
transexuais, lésbicas, bissexuais, não binárias, 
heterossexuais). Desde sua fundação, em 2015, 
realizou mais de 20 edições de batalhas de poesia, 
em várias regiões administrativas do Distrito 
Federal, e oficinas de poesia escrita e falada, além 
de saraus temáticos para mulheres negras (Dia da 
Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha, 
comemorado em 25 de julho) e lésbicas (Dia da 
Visibilidade Lésbica, em 29 de agosto). Também 
organiza edições especiais de batalhas, saraus e 
oficinas em outras cidades, fora do DF. Mais de 100 
mulheres já expuseram sua voz, poemas e expres-
são criativa, nas batalhas do Slam das Minas, para 
um público de aproximadamente 600 pessoas.

O Slam das Minas do DF inspirou a criação de 
outras batalhas de poesia gênero-exclusivas, como 
o Slam das Minas de São Paulo (SP), o Slam das 
Minas de Salvador (BA), o Slam Fulanas de Tal do 
Rio de Janeiro (RJ), o Slam Carolina de Jesus de 
Goiânia (GO), e o Sistah Slam em Viena (Áustria). 
A existência do Slam das Minas ampliou significa-
tivamente a presença de mulheres como poetas 
nos saraus e batalhas de poesia. Cada edição 
acontece em um local diferente, fazendo com que 
a cena da poesia falada seja incentivada em várias 
localidades. O coletivo Slam das Minas é formado, 
majoritariamente, por mulheres lésbicas, negras e 
periféricas. Isso se reflete no alcance das ações: 
as batalhas são realizadas entre pessoas que têm 
também esses mesmos marcadores sociais, promo-
vendo inclusão social.

Contato
Site: https://slamdasminas.wordpress.com
fb.com/slamdasminasDF
slamdasminas@gmail.com 

https://slamdasminas.wordpress.com/
https://www.facebook.com/slamdasminasDF/
mailto:slamdasminas@gmail.com
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TEREZA PADILHA

Atriz e diretora teatral há 35 anos, Maria Tereza 
Padilha Martins de Souza foi aluna da dama do 
teatro brasileiro Dulcina de Moraes na Faculdade de 
Artes da Fundação Brasileira de Teatro. Em 1991, 
fundou a Cia Teatral Mapati, que se consolidou 
como uma referência cultural em Brasília e em 
muitas cidades do Brasil, tendo como finalidade a 
defesa da arte e da cultura. Acredita no estímulo à 
educação, na proteção ao meio ambiente, no forta-
lecimento da cidadania e no resguardo dos direitos 
difusos das pessoas por meio da forte resposta que 
o teatro provoca na sociedade. 

Após fazer trabalhos com o Movimento Nacional 
de Meninos e Meninas de Rua, Tereza Padilha 
tem-se dedicado nos últimos 14 anos à formação 

teatral para jovens em situação de risco, com os 
projetos Se Toca, Brasil e Profissão Arte. A partir 
de atividades formativas, a proposta é despertar 
nos jovens o empoderamento sobre o direito ao 
exercício de suas cidadanias e ensiná-los a se 
inserir em empreendimentos artísticos e culturais. 
Com esses projetos, Tereza Padilha já iniciou mais 
de 800 jovens do Distrito Federal no teatro e nas 
áreas técnicas. Atualmente, desenvolve pesquisa 
teatral focando seus estudos no trabalho de atriz e 
nas responsabilidades do “fazer artístico”. Acredita 
que o teatro é fator preponderante para reflexão 
social e, dependendo da ação que se potencialize, 
pode ser também instrumento de mudança social.

Contato
www.mapati.com.br
fb.com/ciateatralmapati 
saladeproducoesbsb@gmail.com 

http://www.mapati.com.br/
https://www.facebook.com/ciateatralmapati
mailto:saladeproducoesbsb@gmail.com


Prêmio Cultura e Cidadania 2016/2017 > Equidade de gênero na cultura > Pessoa física

70

VERA VERÔNIKA

Integrando o movimento cultural do Distrito 
Federal e entorno desde 1992, Vera Verônika é uma 
das pioneiras do rap local, sendo a primeira mulher 
a cantar o estilo no DF. É pedagoga, professora 
universitária, mestre em Educação, militante do 
movimento negro e feminista. O rap faz parte da 
sua vida desde os 13 anos. Versátil, atua como 
produtora cultural, prioritariamente em projetos 
com comunidades carentes, jovens em situação de 
vulnerabilidade social, educandos e educadores, e 
também na formação de professores/educadores 
sociais. 

Já gravou músicas com vários nomes do rap 
nacional, entre eles: GOG, X Câmbio Negro), Dino 
Black, DJ Raffa e Rey – Cirurgia Moral. Defensora 
incessante dos direitos humanos, da igualdade de 
gênero, da igualdade racial e do combate à homo-
fobia, Vera Verônika faz da palavra cantada um ins-
trumento de conscientização. Engajada no trabalho 
comunitário, é uma das responsáveis pelo projeto 
pedagógico da Organização Acesso. Além disso, é 

consultora do Ministério da Educação nas áreas de 
gênero, diversidade e orientação sexual, educadora 
no projeto Esporte à Meia Noite e participante do 
movimento Brasil Sem Homofobia.

Além de apresentações artística, ministra 
palestras, oficinas e cursos sobre a cultura hip hop 
e a história afro-brasileira, a partir do discurso 
político do rap integrado às leis nº 10.639/2003 e 
11.645/2008, que versam sobre a obrigatoriedade 
do ensino de história e cultura afro-brasileira e 
indígena nas escolas. Em suas palestras e shows, 
explica os elementos do hip hop e traz relatos de 
experiências sobre a questões de gênero, étnico-ra-
ciais, juventude, homofobia e práticas pedagógicas, 
com análise e interpretação de letras de rap. 

Em 2017, Vera Verônika completou 25 de 
carreira com a gravação de um DVD que mistura di-
versos ritmos musicais, como coco, maracatu, afoxé 
e os atabaques dos terreiros de candomblé. Todo o 
trabalho será traduzido para a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras).

Contato
Site: https://www.veraveronika.com
fb.com/veraveronikaoficial
veraveronika@gmail.com 

https://www.veraveronika.com/
https://www.facebook.com/veraveronikaoficial/
mailto:veraveronika@gmail.com
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BATALÁ BRASÍLIA

Criado em 1997 pelo percussionista baiano 
Giba Gonçalves, o grupo Batalá surgiu na França, 
reunindo cerca de 50 músicos que interpretavam 
ritmos afro-brasileiros, com o objetivo de formar 
pessoas na arte da percussão. Com a formação de 
multiplicadores e um método de ensino próprio, 
simples e inclusivo, o Batalá realiza oficinas de dan-
ça e percussão, que auxiliam na difusão da cultura 
afro-brasileira por vários países da Europa, América 
do Norte e Oceania, tais como Inglaterra, Bélgica, 
Espanha, Estados Unidos e Austrália. Atualmente, 
o Batalá agrega 33 grupos estabelecidos em 15 
países que participam constantemente de eventos 
culturais, festivais de música e “carnavais de rua”, 
desfilando em blocos de 15 a 200 integrantes.

Três anos após instalar um grupo Batalá na 
Inglaterra, no ano 2000, o percussionista brasi-
liense Paulo Garcia retornou ao Brasil e percebeu 
uma cena artística e musical predominantemente 
masculina. Dessa observação, surgiu a ideia de 
criar um grupo musical para promover a inclusão da 
mulher brasiliense na cena cultural da cidade. Em 

2003, então, seguindo a mesma proposta de formar 
pessoas na arte da percussão, o grupo Batalá 
Brasília foi criado, com o diferencial de ser formado 
apenas por mulheres. 

Além de frequentes apresentações pelas 
regiões administrativas do Distrito Federal, o Batalá 
Brasília traz em seu currículo participações no 
contexto cultural das cidades de Alto Paraíso (GO), 
Pirenópolis (GO), Salvador (BA), Palmas (TO) e 
Rio de Janeiro (RJ). O grupo também proporciona 
o intercâmbio cultural internacional de muitas artis-
tas locais, levando a presença da música feminina 
produzida no DF a eventos realizados nos Estados 
Unidos, França e Grécia, dentre outros.

Atualmente, o Batalá Brasília possui 80 
integrantes, que seguem a missão de disseminar 
a riqueza da musicalidade dos instrumentos de 
percussão da cultura afro-brasileira e, ao mesmo 
tempo, incentivar a participação cultural de 
mulheres na cena artística, a partir de qualificação 
musical oferecida gratuitamente. 

Contato 
www.batala.com.br
fb.com/batalabrasilia
comercial.batala@gmail.com 

http://www.batala.com.br/
https://www.facebook.com/batalabrasilia/
mailto:comercial.batala@gmail.com
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VIÓLÊTA PRODUÇÕES

Viólêta Produções é uma empresa do Distrito 
Federal, criada pela cantora, violeira e produtora 
cultural Karen Parreira, que atua principalmente 
na divulgação artística da música caipira tocada 
e cantada com viola e violão. Dentre os serviços 
oferecidos aos artistas e grupos musicais repre-
sentados pela Viólêta Produções, estão: marketing 

digital; produção, gravação e edição musical; ela-
boração, inscrição e acompanhamento de projetos 
culturais; produção fonográfica com certificado da 
Associação de Direitos Autorais da União Brasileira 
de Compositores (UBC); e produção, organização 
e promoção de eventos e shows relacionados à 
música e viola caipira. 

Contato
Site: http://violetaproducoes.com.br
violetaproducoesepromocoes@gmail.com
contato@violetaproducoes.com.br 

http://violetaproducoes.com.br/
mailto:violetaproducoesepromocoes@gmail.com
mailto:contato@violetaproducoes.com.br
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CHICO DE ASSIS

Natural de Alexandria (RN) e licenciado em 
Educação Artística pela Faculdade Dulcina de 
Moraes, Francisco de Assis Silva iniciou a carreira 
como repentista em 1982. Em Brasília, Chico de 
Assis forma dupla com João Santana há pelo menos 
16 anos. Sua trajetória artística abarca presença 
em cerca de 300 festivais de repente, realizados 
em estados do Nordeste, na cidade de São Paulo 
e em Brasília; participação em sete filmes e cinco 
livros; produção de 26 cordéis, sete CDs e jingles 
educativos; oficinas de poesia popular em escolas, 
universidades, presídios e várias instituições no 

Brasil, Timor Leste e Cuba; além de uma turnê 
musical por cidades da França. Também atua como 
conselheiro regional de Cultura de Ceilândia.

Chico de Assis também teve experiências 
profissionais como radialista em emissoras de 
Brasília e nordestinas. Enquanto diretor da Casa 
do Cantador (DF), em Ceilândia, realizou vários 
festivais regionais e nacionais de repente. Dentre os 
muitos projetos que coordenou na capital federal 
estão o Cantoria Escola, o Encontro Nordestino de 
Cordel e o Encontro dos Campeões do Repente. 

Contato
chicorepentista@gmail.com/chico@repente.com.br

mailto:chicorepentista@gmail.com
mailto:chico@repente.com.br
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CHICO SIMÕES

Francisco Simões de Oliveira Neto, mais 
conhecido como Chico Simões, é ator, brincante de 
mamulengo, camelô, mágico, ventríloquo e palhaço. 
Sua formação inicial ocorreu na segunda metade 
dos anos 1970. Entre 1981 e 1983, viajou pelo Nor-
deste, convivendo diretamente com vários mestres 
das culturas populares e tradicionais brasileiras, 
dentre eles: Carlinhos Babau (Carroça de Mamulen-
gos), Mestre Solón (Mamulengo Invenção Brasileira 
– PE) e Mestre Chico de Daniel (RN). Complementou 
seus estudos artísticos na International School of 
Theatre Anthropology (ISTA) – Escola Internacio-
nal de Teatro Antropológico –, em Holstebro na 
Dinamarca, sob a direção de Eugenio Barba, e na 
University of California (Berkeley/Estados Unidos), 
como visiting scholar. Em 1983, fundou o Grupo 
Mamulengo Presepada, no qual atua até hoje. 

Chico Simões já coordenou o ponto de cultura 
Invenção Brasileira, a Rede Escola Viva e a Teia dos 
Pontos de Cultura (Brasília/2008). Presidiu também 
a Federação de Teatro Amador do Distrito Federal 
(FETADF), a Associação Brasileira de Teatro de 
Bonecos (ABTB), a Associação Candanga de Teatro 

de Bonecos, a Cooperativa Brasiliense de Teatro e o 
Instituto Invenção Brasileira. Foi, ainda, integrante 
do Conselho Nacional de Políticas Culturais do 
Ministério da Cultural (CNPC/MinC). Ainda hoje é 
membro da Rede de Culturas Populares e Tradicio-
nais e da Rede de Teatro Popular de Bonecos. 

Em sua trajetória artística de 40 anos, realizou 
cerca de 2.500 apresentações por todo o Brasil 
e em mais 20 países. Recebeu diversos prêmios, 
dentre eles: o Prêmio Betinho, pelo trabalho 
realizado com crianças nas ruas de Brasília (DF); e 
a premiação de Melhor Ator e Melhor Espetáculo 
Infantil no Festival Nacional de Teatro Isnard 
Azevedo de Florianópolis (SC). Pelo Ministério da 
Cultura, recebeu a Bolsa Virtuose para pesquisar 
as origens das tradições do teatro popular brasi-
leiro na Europa; o Prêmio Economia Criativa, pelo 
trabalho com mestres mamulengueiros; o Prêmio 
Culturas Populares 2013 – Edição 100 Anos de 
Mazzaropi – categoria Mestres; o Prêmio Sesc de 
Teatro Candango (2015); e o Prêmio Teatro Popular 
de Bonecos do Nordeste – Mamulengo, Babau, João 
Redondo e Cassimiro Coco. 

Contato
fb.com/InvencaoBrasileiras
chicosimoes@gmail.com 

https://www.facebook.com/InvencaoBrasileiras/
mailto:chicosimoes@gmail.com
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DONA GRACINHA DA SANFONA

Em 1943, nasce na cidade de Floriano (PI), 
Maria Vieira da Silva, a Dona Gracinha da Sanfona. 
Aos sete anos de idade, começou a tocar gaita 
de boca, incentivada por um tio que era músico. 
Passou para o pandeiro pouco depois, mas logo se 
interessou pela sanfona. Com 18 anos, já tocava em 
bailes e festas em sua cidade natal. Na década de 
1970, veio para Brasília (DF), onde tem marcado, 
desde então, forte presença no cenário cultural 
da cidade, em shows, eventos de cultura popular, 
casas noturnas, bares e festas locais. 

Com repertório bastante eclético, Dona Gra-
cinha da Sanfona contempla desde o tradicional 
“pé-de-serra” ao forró mais moderno. Nas apre-
sentações, além de xote, baião, coco, xaxado e 
frevo, costuma tocar choro, seresta, marchinhas 
de carnaval, música caipira, tango e bolero. Suas 
composições próprias também transitam por vários 

desses estilos.
Recentemente, Dona Gracinha e seu grupo 

de músicos deram início ao projeto cultural Forró 
dos Velhinhos, financiado por meio do Fundo de 
Apoio à Cultura (FAC). A iniciativa, que já atendeu 
mais de 20 instituições, leva arte e cultura popular 
nordestina para asilos e casas de assistência social 
ao idoso, situadas no Distrito Federal e cidades do 
entorno. 

Por sua história de vida marcada pelo enfrenta-
mento de problemas sérios de saúde, como a perda 
de uma perna e a deficiência visual grave desde o 
nascimento, Dona Gracinha também se tornou um 
exemplo de superação. O talento e a alegria que a 
sanfoneira traduz em suas apresentações musicais 
são um incentivo àqueles que se sentem afastados 
da cultura e da arte pela idade avançada ou em 
decorrência de limitações físicas.

Contato
fb.com/donagracinha 
becodacoruja@gmail.com 

https://www.facebook.com/donagracinha
mailto:becodacoruja@gmail.com
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IVAN PRESENÇA

Ivan da Silva chegou ao Distrito Federal em 
1967 para trabalhar numa livraria na Galeria do 
Hotel Nacional. Precursor da inclusão cultural da 
população em ações de livraria, Ivan Presença 
realizou atividades preponderantes para inserir 
o DF no circuito de irradiação da cultura literária 
brasileira. Ele trouxe para a cidade autores de 
grande relevância para a literatura, fez intercâm-
bios entre autores nacionais, internacionais e locais 
e estabeleceu a tradição livreira no DF, em tempos 
em que a circulação literária era muito monitorada. 
A Livraria Presença, que ele inaugurou inicialmente 
no centro comercial Conic em 1980, junto com o 
Café Belas Artes, protagonizou a efervescência 
cultural e intelectual em Brasília. Em seguida, 
abriu uma filial da Presença, na quadra 102 Sul, 
realizando várias atividades com autores locais e 
nacionais e promovendo integração e intercâmbio 
entre várias linguagens artísticas. Nos anos 1990, 

atuou com os agentes de leitura do projeto Mala do 
Livro e com autores de Brasília. Em 1999, retornou 
ao Conic com o Quiosque Cultural, onde trabalha 
até os dias atuais. 

Além de vender e comprar livros no Quiosque 
Cultural, Ivan Presença incentiva a leitura entre a 
população que frequenta o Conic e realiza eventos 
com artistas e escritores locais. Em sua casa Ivan 
Presença mantém um acervo com mais de 110 mil 
livros e discos. O local é muito visitado por estu-
dantes universitários em pesquisas para projetos 
acadêmicos. Em algumas trabalhos, Ivan Presença 
atua como orientador de estudos literários, projetos 
de inclusão cultural, pesquisas antropológicas e 
sociológicas, em outros é ele mesmo o protagonista 
e objeto de estudo. Ivan Presença é o represen-
tante de várias gerações de livreiros e leitores do 
Distrito Federal.

Contato
fb.com/QuiosqueCultural.Ivan
quiosquecultural.ivan@gmail.com 

https://www.facebook.com/QuiosqueCultural.Ivan/
mailto:quiosquecultural.ivan@gmail.com
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KAOKA OVÍDIO

Roberto Luiz Ovídio, mais conhecido como 
Kaoka Ovídio, nasceu na Taquara, em Jacarepaguá 
na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Filho de Dona 
Aiquicy, compositora de diversos Grêmios Recreati-
vos da cidade, aos 13 anos, compôs seus primeiros 
sambas e começou a frequentar diversas rodas 
de samba. Em meados de 1970, Kaoka ingressou 
nas alas de compositores das agremiações “Bafo 
do Bode” e “Segura se Puder”, onde foi vencedor 
de cinco concursos de sambas enredo, todos em 
parceria com sua mãe. Em 1975, participou da 
fundação da GRES Quilombo, escola de samba 
fundada pelo Mestre Candeia. A partir dos anos 
1980, ingressou na ala de compositores das escolas 
de samba GRES Acadêmicos do Engenho da Rainha 
e GRES Independentes de Cordovil. Começou a se 
destacar como puxador de samba enredo na Impé-
rio de Marangá e, em 1984, foi o primeiro intérprete 
a “puxar” um samba na inauguração da Passarela 
do Samba Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro 

(RJ), momento histórico e de grande emoção para 
o artista.

Como compositor e cantor, participou das mais 
tradicionais rodas de samba dos anos de 1980 e 
conviveu diretamente com grandes sambistas como 
Zeca Pagodinho, Almir Guineto, Denny de Lima, Efe-
son e Carlito Cavalcante, dentre outros. Em 1985, 
Kaoka Ovídio fixou residência em Brasília (DF) e 
passou a morar no Cruzeiro, bairro tipicamente 
carioca e local da escola de samba mais tradicional 
do DF, a Aruc (Associação Recreativa Cultural 
Unidos do Cruzeiro). De 1985 a 1988, integrou a 
ala de compositores da Aruc e se consagrou tetra 
campeão nos concursos de sambas de enredo. 

Referência do samba brasileiro, Kaoka Ovídio é 
também fundador da escola de samba Acadêmicos 
de São Sebastião. Com o projeto “A Roda de Samba 
Vai à Escola”, tem realizado, na rede pública de 
ensino do DF, oficinas de percussão, apresentações 
artísticas, oficinas de passistas e porta-bandeiras. 

Contato
fb.com/kaoka.ovidio 
kaoka.ovidio@hotmail.com 

https://www.facebook.com/kaoka.ovidio
mailto:kaoka.ovidio@hotmail.com
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MARTINHA DO COCO

Marta Leonardo de Oliveira, popularmente 
conhecida como Martinha do Coco, é cantora, 
compositora e percussionista. Ao longo dos anos, 
tem desenvolvido um trabalho autoral com ex-
pressões culturais ligadas à música (com os ritmos 
coco, maracatu e ciranda), dança e brincadeiras 
populares, com influências da cultura nordestina e 
afro-brasileira ressignificadas a partir da incorpo-
ração de elementos culturais da vida no cerrado. 
Nasceu em Pernambuco de onde migrou com sua 
família, aos 17 anos de idade, para a antiga Vila do 
Paranoá, no Distrito Federal. Em 1992, iniciou sua 
carreira artística cantando samba de coco no grupo 
de percussão da Organização Tambores do Paranoá 
(Tamnoá). Apresentou-se com o Tamnoá durante 
mais de dez anos e, em 2006, iniciou carreira solo. 
Em 2013, Martinha do Coco recebeu do Ministério 
da Cultura o título de Mestra da Cultura Popular.

Além das apresentações regulares em eventos e 
festivais, a mestra Martinha do Coco realiza cursos, 
workshops e oficinas de música e cultura popular 
para crianças, jovens e adultos, em escolas, centros 

comunitários, organizações não governamentais e 
centros culturais, a exemplo do Ponto de Cultura 
Tamnoá, no Paranoá. Também produz, anualmente, 
a Mostra da Diversidade e Cultura Popular do 
Paranoá, sempre no mês de junho. 

Mulher negra e periférica, Martinha do Coco 
atua há 25 anos como cantora, compositora e arte 
educadora da cultura popular do Paranoá. É hoje 
uma referência para os moradores da cidade, tanto 
no campo da cultura quanto na mobilização da 
comunidade, na educação popular e na assistência 
social. Ao fomentar práticas culturais locais, seu 
trabalho contribui para democratizar o acesso à 
arte e cultura, elevando a autoestima dos mora-
dores da região, ao reconhecer e valorizar suas 
raízes culturais afrodescendentes e nordestinas. 
Além de promover o engajamento da comunidade 
com ações de interesse coletivo, o trabalho da 
mestra Martinha do Coco contribui para despertar o 
envolvimento dos moradores com a cultura popular 
local.

Contato
fb.com/Martinhadococo
martinhadococoparanoa@gmail.com
martinhadococo@gmail.com 

https://www.facebook.com/Martinhadococo/
mailto:martinhadococoparanoa@gmail.com
mailto:martinhadococo@gmail.com
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SIVUQUINHA DE BRASÍLIA

Conhecido como Sivuquinha de Brasília, o 
piauiense Gonçalo Aquino Cardoso tem mais de 
50 anos de carreira, 40 deles no Distrito Federal. 
Acordeonista profissional desde os 15 anos, 
mudou-se pra capital federal em 1974, onde, em 
pouco tempo, tornou-se também pianista popular e 
se desenvolveu como autodidata em diversas áreas 
do universo musical. Em Brasília, apresenta-se 
frequentemente em teatros, bares culturais, clubes 
e programas de rádio e TV. Já participou de apre-
sentações culturais em escolas, hospitais, asilos, 
igrejas, casas beneficentes, casamentos e festas 
particulares, sempre levando a cultura popular 
tradicional nordestina.

Atualmente é professor de acordeom popular 
em cursos pontuais da Escola de Música de Brasília 

e em aulas particulares de acordeom, teclado e 
prática de conjunto. Participou como acordeonista 
de várias edições do Curso Internacional de Verão 
da Escola de Música, onde tocou com Manoel 
Carvalho, Joel Barbosa, Alencar Sete Cordas, 
Ademir Junior e outros grandes músicos do Brasil 
e do exterior. Teve também o privilégio de tocar 
com o mestre Sivuca, em programa da TV Bandei-
rantes. Já fez turnê de shows por vários estados 
do Nordeste. Em 2009, recebeu condecoração 
do Governo do Estado do Piauí pelos relevantes 
serviços prestados à nação brasileira no campo da 
música. No mesmo ano recebeu Moção de Louvor 
da Câmara dos Deputados pelos serviços prestados 
à cultura do Distrito Federal.

Contato 
fb.com/Sivuquinha-de-Brasília
producaosivuquinhadebrasilia@gmail.com
sivuquinhadebrasilia@gmail.com 

https://www.facebook.com/Sivuquinha-de-Brasília/
mailto:producaosivuquinhadebrasilia@gmail.com
mailto:sivuquinhadebrasilia@gmail.com
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ZÉ DO PIFE

Francisco Gonçalo da Silva, mais conhecido 
como mestre Zé do Pife, nasceu em São José do 
Egito (PE) em 1943. Em sua cidade natal, conhe-
ceu as bandas de pife (ou bandas de zabumba) e 
fabricou seu primeiro pife, aos 10 anos, com um 
talo de jerimum. Por iniciativa do avô, ele e o irmão 
Zeca começaram a tocar juntos e, ainda crianças, 
formaram uma banda de pife. 

Depois de adulto, Francisco trabalhou como 
lavrador em Pernambuco e na Bahia, até mudar-se 
para São Paulo, em 1973, onde trabalhou na cons-
trução do metrô. Lá, teve a ideia de fabricar pifes 
com canos de PVC. A partir daí, começou a tocar 
na capital paulista, acompanhando sanfoneiros 
em forrós e festas particulares. Nesse período que 
recebeu o apelido de Zé do Pife, fazendo menção ao 
famoso João do Pife. Apresentou-se nos programas 
de Raul Gil, Barros de Alencar e Chacrinha; e com a 
música Chililique venceu um concurso de talentos 
do Programa Sílvio Santos.

De São Paulo, Zé do Pife voltou para Pernam-
buco e depois veio morar na capital federal. Há 
mais de 20 anos no Distrito Federal com a família, 
dedica-se a tocar, fabricar, vender e divulgar o pife. 
Graças a sua alegre e constante vontade de levar 
o pífano para diferentes lugares, o instrumento 
popular se tornou mais conhecido na cidade e tem 
alcançado cada vez mais adeptos no DF. Desde 
2007, promove oficinas de banda de pífano na 
Universidade de Brasília (UnB) todos os semestres.. 
Durante a semana, gosta de circular pela UnB ven-
dendo pífanos, ensinando percussão e brincadeiras. 

A primeira oficina realizada por Zé do Pife na 
Universidade de Brasília rendeu a criação do grupo 
As Juvelinas, que até hoje o auxilia nas aulas de 
percussão corporal, instrumentos como ganzá, 
rabeca, sanfona e outras vivências que compõem 
as diversas expressões da cultura popular, como 
o coco de roda, o maracatu, as brincadeiras de 
reisado e a ciranda.

Contato
www.zedopifejuvelinas.com.br
fb.com/zedopife
juvelinasdopife@gmail.com 

http://www.zedopifejuvelinas.com.br/
https://www.facebook.com/zedopife/
mailto:juvelinasdopife@gmail.com
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ZÉ MULATO

José das Dores Fernandes, conhecido como Zé 
Mulato, é um musicista, instrumentista, compositor 
e letrista. Ao lado do irmão, João Monteiro da Costa 
Neto, o Cassiano, compõe uma das duplas caipiras 
mais importantes da atualidade, especialista em 
paródias, sátiras musicais, causos e piadas. Letrista 
da dupla, Zé Mulato gosta de preservar a poesia 
de boa rima e temas presentes no cotidiano do 
povo brasileiro, tanto da cidade quanto da roça. 
Zé Mulato & Cassiano também são referências 
em termos de execução dos instrumentos viola e 
violão. Nos anos de 1998 e 2003, conquistaram os 
prêmios Sharp e TIM de melhor dupla regional do 
Brasil, respectivamente. 

Ao completarem 30 anos da gravação do 
primeiro disco, em 2008, foram homenageados no 
Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília (DF), 
em evento que contou com as presenças de Inezita 
Barroso, Pena Branca, Roberto Correa e Pereira da 
Viola. 

A dupla Zé Mulato & Cassiano tem participado 
de shows por todo o país e diferentes ações 
culturais, a exemplo dos projetos Pixinguinha e 
Acordes Brasileiros. Estão também entre os artistas 
que compõem o DVD Violeiros do Brasil e lançaram 
dois álbuns nos últimos três anos. Zé Mulato & 
Cassiano são a síntese da resistência e da luta pela 
preservação da autêntica cultura caipira.

Contato
fb.com/ZeMulatoECassiano
violabrashow@gmail.com 

https://www.facebook.com/ZeMulatoECassiano/
mailto:violabrashow@gmail.com
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ZEQUINHA

José Vieira Dias, mais conhecido como Zequi-
nha, nasceu em Teresina (PI) e reside em Brasília 
(DF) desde 1964. Começou sua vida profissional 
como técnico em telecomunicações, mas foi como 
decorador de eventos, figurinista e carnavalesco 
que ficou mais conhecido em todo o Distrito 
Federal. Trabalhou, também, como cenógrafo, 
produtor de eventos e professor de etiqueta social, 
passarela e maquiagem. Zequinha recebeu vários 
títulos ao longo da sua trajetória no Distrito Federal. 
Fundador do Grêmio Recreativo e Cultural Projeto 
Colibri de São Sebastião, em março de 2003, rea-
lizou o primeiro desfile oficial da escola em 2004. 
Também foi carnavalesco no GRES Independente 
de Brasília, a convite da presidente da agremiação, 
Isa Barbosa.

Trabalhou na Mocidade do Gama, após a fusão 
da Independente de Brasília, bem como no GRES 

Bola Preta de Sobradinho, como carnavalesco em 
1985, 1986, 1987, 2000, 2001 e como segundo 
carnavalesco, em 2013 e 2014. Passou ainda pelas 
escolas Aruremas em 1999/2000; Riacho Fundo, 
em 2003; Planaltina, em 2003; e GRES Sambão, em 
2009 na cidade de Teresina (PI). 

Com 55 anos de carreira, promove a difusão 
e a manutenção da cultura popular do samba, 
tendo como referência o carnaval na modalidade 
de escola de samba no Distrito Federal e no Piauí, 
seu estado de origem. Em todas as escolas por 
onde passou, Zequinha influenciou os integrantes 
a aprender a tocar um instrumento da bateria, criar 
fantasias, compor sambas-enredo, coordenar a 
harmonia, ensaiar coreografias e gritos de guerra, 
a fim de que todos pudessem dominar diferentes 
áreas dentro da escola.

Contato
zequinhacarnavalesco@gmail.com 

mailto:zequinhacarnavalesco@gmail.com
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ASSOCIAÇÃO AMIGOS 
DAS HISTÓRIAS

A Associação Amigos das Histórias (AAH) é uma 
organização formada por contadores de histórias, 
músicos, artistas visuais, professores, estudantes 
e voluntários empenhados em disseminar histórias 
da cultura popular, a partir do Distrito Federal, 
reunindo de forma peculiar as diversas identidades 
e tradições que constituem o povo brasileiro e o 
patrimônio nacional. Fundada em 15 de junho de 
1995 com enfoque em uma comunidade católica 
de Brazlândia (DF), a AAH ampliou sua composição 
e repertório em 2001, e passou a realizar espetá-
culos e narrações de histórias em escolas, creches, 
bibliotecas, teatros, parques, praças, hospitais, 
asilos, igrejas e orfanatos. Com espetáculos de 
qualidade para públicos de todas as idades, a 
Associação Amigos das Histórias dissemina lendas, 

canções, brincadeiras e personagens da tradição 
oral, valorizando o objeto livro no imaginário de 
todas as gerações. 

Dentre as ações realizadas pela AAH destacam-
-se: a Caravana de Histórias, espetáculo de conta-
ção de histórias em escolas, creches, bibliotecas, 
parques e praças; o Sarau de Histórias, realizado 
mensalmente no Taguaparque, em Taguatinga (DF); 
o Programa Amigos das Histórias, veiculado todas 
as sextas-feiras pela TV Comunitária NET Canal 
12 e episódios publicados no canal do YouTube; 
a Semana Distrital dos Contadores de Histórias, 
instituída pela Lei Distrital nº 4545/2011,; a Mostra 
Nacional do Contador de Histórias; e o Encontro de 
Contadores pelo Dia Internacional do Contador de 
Histórias, celebrado em 20 de março.

Contato
Site: http://amigosdashistorias.blogspot.com.br
fb.com/amigosdashistorias1
amigosdashistorias@gmail.com 

http://amigosdashistorias.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/amigosdashistorias1/
mailto:amigosdashistorias@gmail.com


Prêmio Cultura e Cidadania 2016/2017 > Culturas populares > 
Grupos/coletivos com ou sem constituição jurídica própria

85

ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
MENINO DE CEILÂNDIA

Iniciada em 1995, a trajetória da Associação 
Cultural Menino de Ceilândia teve como ponto de 
partida as ações do bloco carnavalesco Menino de 
Ceilândia. Na primeira década, as atividades do 
grupo artístico enfocaram somente a realização 
do carnaval com música de frevo, marchinhas e 
bonecos gigantes. A partir de 2006, com a chancela 
de Ponto de Cultura concedida pelo Ministério da 
Cultura, a Associação Cultural Menino de Ceilândia 
inaugurou também um trabalho de formação em 
diversas áreas artísticas, com foco na música e na 
dança passo de frevo, como forma de valorizar e 
cultivar essa linguagem considerada patrimônio 
cultural da humanidade, pela Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), e patrimônio cultural imaterial brasileiro, 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan).

Considerado um dos mais tradicionais do 
Distrito Federal, o bloco carnavalesco Menino de 

Ceilândia sai às ruas todos os anos contagiando 
a comunidade com a música, os passistas e os 
bonecos gigantes do frevo. Já o Ponto de Cultura, 
desenvolve oficinas variadas, sobre os elementos 
do frevo, literatura de cordel, artes plásticas para 
bonecos gigantes, inclusão digital, dança popular e 
palestras sobre cultura popular. 

A Associação Menino de Ceilândia ainda realiza 
atividades em parceria com outras entidades 
culturais da região: oficinas de corte e costura 
com a Associação de Arte e Cultura do DF (Ruart); 
oficinas de grafite, designer gráfico, corte e costura 
e estilismo com o Grupo Atitude, Azulim e Jovem de 
Expressão; e oficinas de música e dança no Centro 
de Ensino Médio da Ceilândia Sul, 14 do P Sul, e 
18 da Ceilândia Sul. A Associação ainda mantém 
a Orquestra Popular Menino de Ceilândia, cujas 
apresentações contribuem para a manutenção das 
oficinas de música e dança.

Contato
Site: http://acmeninodeceilandia.blogspot.com.br
fb.com/Menino-de-Ceilandia
acmeninodeceilandia@gmail.com

http://acmeninodeceilandia.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/Menino-de-Ceilandia/
mailto:acmeninodeceilandia@gmail.com
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CLUBE DO VIOLEIRO 
CAIPIRA DE BRASÍLIA

O Clube do Violeiro Caipira de Brasília é uma 
entidade sem fins lucrativos voltada para a divul-
gação, promoção e valorização de manifestações 
culturais ligadas à música e à viola caipira, em suas 
mais variadas expressões. Seu objetivo é a valori-
zação, manutenção e divulgação da cultura, arte e 
das tradições populares ligadas à cultura caipira, 
tais como: folia de reis; folia do divino; danças como 
catira, curraleira, lundu, São Gonçalo; congados e 
modas. Neste sentido, tem se dedicado à produção, 
realização e participação em eventos de folia de 
reis, encontros de violeiros, festivais, exposições, 

oficinas de instrumentos e de música e feiras. 
Criado em 1992, o Clube do Violeiro Caipira de 

Brasília promove e participa de projetos culturais 
no Distrito Federal e em outros estados. Desde 
1996, produz o programa Violas e Violeiros, na 
Rádio Cultura FM, no qual divulga a produção 
musical dos violeiros e das violeiras do Brasil, além 
de outras manifestações da cultura caipira. Em sua 
sede, mantém uma biblioteca sobre cultura caipira, 
composta por livros, revistas, cordéis, pôsteres, 
fotos, objetos, instrumentos e uma discoteca com 
cerca de seis mil LPs e CDs.

Contato
www.clubedovioleirocaipira.com.br
fb.com/ClubedoVioleiroCaipiraBSB
clubedovioleirocaipira@gmail.com 

http://www.clubedovioleirocaipira.com.br/
https://www.facebook.com/ClubedoVioleiroCaipiraBSB/
mailto:clubedovioleirocaipira@gmail.com
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ENCANTO DE ITAPOÃ

O grupo Encanto de Itapoã nasceu em 2005, na 
cidade do Itapoã (DF), no período em que a coor-
denadora do grupo, Eliana Costa, era voluntária na 
alfabetização de jovens e adultos. A ideia de criar o 
grupo foi inspirada nas aulas sobre o folclore brasi-
leiro. Eliana Costa observou que o tema animava os 
alunos que se sentiam estimulados a compartilhar 
recordações da infância no Nordeste. 

Montaram, então, um grupo de bumba meu boi, 
composto de alunos, filhos e alfabetizadores, para 
ajudar a resgatar a história da cultura popular do 
estado do Maranhão. Atualmente, o grupo conta 
com 44 participantes, a maioria crianças, e vem 
realizando um trabalho social com essas pessoas 
que vivem em situação de vulnerabilidade social. 

Contato
Site: http://bumbameuboiencanto.wixsite.com/itapoa 
fb.com/encantode.itapoa 
bumbameuboideitapoadf@gmail.com 

http://bumbameuboiencanto.wixsite.com/itapoa
https://www.facebook.com/encantode.itapoa
mailto:bumbameuboideitapoadf@gmail.com
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MALA VÉIA

A Quadrilha Mala Véia foi criada em 1980 
por um grupo de amigos que, na busca de lazer, 
apegaram-se ao folclore nordestino para fazer e 
ser presença viva na cultura de Brasília e do Brasil. 
O grupo desenvolve uma quadrilha junina temática 
estilizada, com passos contextualizados de acordo 
com o tema escolhido. Possui aproximadamente 55 
componentes diretos e 30 indiretos, desenvolvendo 
a cultura popular no bairro da Guariroba, Ceilândia 
Sul (DF). 

A Quadrilha Mala Véia já recebeu diversos 
títulos e méritos exclusivos: melhor quadrilha de 
Brasília por três vezes, em concursos promovidos 
pela LINQ-DFE (Liga Independente de Quadrilhas 

Juninas de Brasília e Entorno), nos anos de 2001, 
2004, 2006; campeã do Concurso SEST/SENAT 
2005; campeã do Concurso Regional de Brasília, 
promovido pelo Sesi e Rede Globo em 2001; 
vice-campeã CONFREBRAQ 2006/2008/2009; 
e campeã nacional de quadrilhas em concurso 
organizado pela Confederação de Quadrilhas 
Juninas do Brasil no ano de 2006, sendo a única 
representante do Centro-Oeste a ter esse título. 
Em 2015, a Quadrilha Mala Véia foi campeã do 1º 
Concurso de Quadrilhas Juninas de Águas Lindas 
(GO) e vice-campeã de Brasília (Linq/DFE) no 
módulo de acesso.

Contato
fb.com/malaveiadf 
malaveiadf@gmail.com 

https://www.facebook.com/malaveiadf
mailto:malaveiadf@gmail.com
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BATUQUEIRAS
Grupo musical

Batuqueiras é um grupo composto por musicis-
tas, compositoras, produtoras e empreendedoras 
que busca, por meio da música percussiva, exaltar 
a capacidade e o talento feminino num ambiente 
ainda majoritariamente ocupado por homens. 
Atuam em diversas cidades do Distrito Federal 
desde 2013 de forma independente e colaborativa. 
Já estiveram em grandes festivais como Elemento 
em Movimento na Ceilândia, Festa da Arquitetura 
na Universidade de Brasília (UnB), Lavadeiras de 
Recife (PE), apresentações em movimentos sociais, 
parques, Mercado sul em Taguatinga (DF). 

Hoje ocupam o Batalhão das Artes em Tagua-
tinga Norte, onde anteriormente funcionava um 
batalhão da Polícia Militar, proporcionando arte, 
cultura e lazer para toda a comunidade. As Batu-
queiras fazem da música bandeira de luta em prol 
de igualdade, resistência e beleza. Buscam tocar 
os instrumentos de forma original e bem executada 

para prover beleza musical, resgate da ancestra-
lidade e perpetuação da tradição. Pensando em 
envolver o público de forma ainda mais direta, 
passaram a promover o Batuqueiras Convida, em 
que mulheres são convidadas a fazer um dia de 
imersão no mundo das batuqueiras. 

O grupo Batuqueiras está em constante 
transformação, tanto pelos estudos quanto 
pelas vivências experimentadas. No contexto da 
tradição, são iniciantes, porém se aprofundam na 
experimentação daquilo que sabem. Para tanto, 
fazem uso das fontes tradicionais do cancioneiro da 
música popular como o maracatu, o coco de roda, a 
ciranda, e também da música popular do noroeste 
africano (mandengue). Também expandem seus 
horizontes criando músicas de autoria própria 
e agregando conhecimentos e admiração pelas 
músicas brasileira e erudita.

Contato
ferdinalvarosa@gmail.com

mailto:ferdinalvarosa@gmail.com
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FERNANDA CARVALHO DA SILVA
Advogada

Advogada, soroptimista, artesã, cineclubista, 
editora, produtora cultural, e também publisher na 
Pergunta Fixar, Fernanda Carvalho da Silva trabalha 
com a igualdade de gênero desde quando entrou na 
faculdade de Direito em 1998. Em sua atuação, os 
campos cultural e jurídico se misturam, um com-
plementando o outro, levando informação, cultura 
e arte, especialmente, para mulheres e meninas. 
Seus projetos são baseados no Eixo Orientador 
de Educação e Cultura em Direitos Humanos do 
Programa Nacional de Direitos Humanos. Como 
diretora do Pergunta Fixar, atua como publisher 
desde a fundação da empresa em 2011. Dentre 
os principais livros que publicou está o título “Um 
Soco na Alma”, cujos direitos foram comprados pela 
Rede Globo de Televisão e adaptados por Walcyr 
Carrasco na novela “O Outro Lado do Paraíso” 
(2017). A trama abordou questões de igualdade de 
gênero e violência contra a mulher.

Credenciada pelo Ministério dos Direitos Huma-
nos, Fernanda Carvalho reuniu entidades parcerias 
para levar a Mostra de Cinema e Direitos Humanos 
para vários pontos do Distrito Federal. O CEU das 
Artes de Águas Lindas de Goiás, por exemplo, 
recebeu em 2015 sua ocupação com ações de 
formação e trabalhos de igualdade de gênero para 
mulheres desempregadas, crianças e adolescen-
tes. Em parceria com o Instituto Chamaeleon e 
o Instituto Beatriz Schwab, coautor do livro “Um 
Soco na Alma”, encaminhou mulheres vítimas de 
estupro, abuso e violência sexual para atendimento 
psicológico gratuito e sigiloso. Participa também 
da rede de empreendedoras Mulheres de Sucesso 
DF, encorajando geração de renda e empreendedo-
rismo, e incentivando a filosofia soroptmista para 
meninas e mulheres.

Contato
nandaxcarvalho@gmail.com 

mailto:nandaxcarvalho@gmail.com
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HAYNNA JACYARA MENDES E SILVA
Cantora

Haynna Jacyara Mendes e Silva nasceu, em 
1989, na cidade de Parnaíba (PI). Aos 15 anos, 
iniciou os estudos da música, especialmente nas 
áreas de canto e violão popular. Logo depois já 
subia aos palcos integrando as Bandas Morgana e 
Arquivo Sonoro. Em Parnaíba, Haynna participou de 
festivais, concursos e se apresentou nas principais 
casas de shows, festas, bares e cafés da cidade 
piauiense. Ingressou na Universidade Estadual do 
Piauí (Uespi), aos 17 anos, e passou a conciliar o 
curso de Letras com as apresentações e o estudo 
da música. No mesmo ano em que ingressou na 
universidade, Haynna abriu o show do cantor e 
compositor mineiro Fernando Mendes, tendo sido 
convidada pelo renomado artista a dividir uma can-
ção com ele. Em 2009, gravou seu primeiro álbum 
Coisa de Nêga, lançado em plataformas digitais. Em 
seguida, Haynna mudou-se para o Distrito Federal, 
para a cidade de Samambaia, objetivando ampliar 
as oportunidades e possibilidades na carreira musi-
cal. Em pouco tempo, apareceu ao lado de grandes 
músicos como Betinho Matuszewski (guitarrista 
e violinista) e Rhenzo Alexandre (percussionista), 

tendo logo em seguida montado a Banda Haynna 
e Os Verdes, ao lado de Betinho Matuszewski e 
músicos convidados. 

Haynna encontrou na música – em específico, 
o rock – um poderoso espectro de desconstruir 
paradigmas sexuais, de gênero, raça e classe. Em 
2017, gravou ao vivo e de forma independente o 
álbum e DVD Banda Haynna e Os Verdes. Além 
da positiva repercussão da banda, por todo DF e 
cidades do entorno, a cantora Haynna tem sido 
jurada de muitas edições do Festival Interescolar 
de Música (FIMT). No ano de 2018, produziu o 1º 
Sarau Haynna e Os Verdes que ocupou a Praça do 
Cidadão em Ceilândia e destacou-se pela represen-
tatividade feminina nas artes. O objetivo do sarau 
foi incentivar a projeção de mulheres em espaços 
de fala e fortalecer o protagonismo artístico delas. 
Além de refletir sobre um cenário mais equilibrado 
e representativo, desconstruindo preconceitos, o 
sarau se propôs a contribuir na luta pelo fim dos 
racismos; das supressões de direitos da classe 
trabalhadora; das violências, e por uma vida plena, 
com liberdade e autonomia para todas as mulheres. 

Contato
contatoshaynna@gmail.com 
aislaamorim@gmail.com 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2018/04/12/interna_diversao_arte,673132/sarau-na-ceilandia-de-mulheres-brasilienses.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2018/04/12/interna_diversao_arte,673132/sarau-na-ceilandia-de-mulheres-brasilienses.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2018/04/12/interna_diversao_arte,673132/sarau-na-ceilandia-de-mulheres-brasilienses.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2018/04/12/interna_diversao_arte,673132/sarau-na-ceilandia-de-mulheres-brasilienses.shtml
mailto:contatoshaynna@gmail.com
mailto:aislaamorim@gmail.com


Prêmio Cultura e Cidadania 2018  > Equidade de gêneros na cultura > Pessoa física

106

DONAS DA RIMA
Grupo musical

Donas da Rima é um grupo de rap do Distrito 
Federal composto somente por mulheres que 
buscam, por meio de suas composições musicais, 
refletir sobre o cotidiano das periferias, empode-
ramento feminino e autoestima. Além do trabalho 
artístico com a música, o grupo realiza atividades 
de formação em pontos de cultura das periferias 
do Distrito Federal e nas unidades de internação de 
adolescentes do sistema socioeducativo, em Santa 
Maria e São Sebastião. 

O grupo nasceu a partir do projeto do DVD Do-
nas da Rima, idealizado pela cineasta e produtora 
Julyana Duarte em 2012. A ideia deu tão certo que, 
logo na sequência, as integrantes desenvolveram 
uma série de outras ações.

Em 2013, o grupo lançou em formato de DVD 
uma série de 10 videoclipes, contemplando 10 
artistas do DF, a primeira coletânea do Brasil prota-
gonizada por mulheres. Encerrada a primeira etapa 
dessa construção coletiva, algumas participantes 
estenderam as atividades para além da produção 
dos vídeos, passando a realizar também palestras, 
oficinas e shows em escolas, unidades de interna-
ção e saraus.

Por fim, decidiram oficializar o grupo musical 
Donas da Rima, que segue fazendo inúmeros shows 
e atividades formativas pelo DF. Entre os eventos 
mais recentes estão: Conexões Urbanas, Festival de 
Arte e Cultura do Instituto Federal de Brasília (IFB), 
58° Aniversário de Brasília e Hip Hop Contra a Fome.

Contato
donasdarima@gmail.comjulyanaduart@gmail.com

mailto:donasdarima@gmail.com
mailto:julyanaduart@gmail.com
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LÍVIA MARTINS FERNANDEZ
Teatro

Lívia Martins Fernandez atua há sete anos em 
projetos artísticos voltados à temática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, além de 
desenvolver trabalhos artísticos e de pesquisa com 
a população em situação de rua. Iniciou a trajetória 
de trabalhos na área do combate às violências 
praticadas contra a mulher em 2011, a partir da 
criação da dramaturgia e direção do espetáculo Bye 
Bye Baby e Outras Mulheres. Após contato da dra-
maturga com o Centro do Teatro do Oprimido (CTO) 
no Rio de Janeiro (RJ), a peça teatral – que teve 
o título atualizado para Baby – foi transformada 
em uma cena fórum. Desde então, vem causando 
polêmica ao ser encenada em regiões periféricas do 
Distrito Federal e cidades do entorno, impactando 
mulheres e homens que vivem ou já vivenciaram a 
situação de violência doméstica e familiar. 

Nos períodos em que o projeto não está sendo 
financiado por verbas públicas obtidas mediante 
concursos e premiações junto a órgãos governa-
mentais, Lívia Fernandez coordena as apresenta-

ções e produz a peça teatral Baby com recursos 
próprios. O espetáculo traz como oprimidos os 
personagens Baby e seu filho Pedro, representado 
por um boneco, e como opressor Arlindo, um 
caminhoneiro agressivo e dominador. A Cena Fórum 
Baby vem permitindo, ao longo de seus sete anos 
de existência, o empoderamento de várias mulhe-
res. Por muitas vezes, ao final das apresentações, 
Lívia Fernadez, que interpreta a oprimida Baby, é 
procurada por mulheres que, desesperadas, pedem 
auxílio e buscam coragem para saírem da situação 
de violência. 

Lívia Fernandez também trabalha com diversas 
ferramentas artísticas para auxiliar meninas e 
travestis a lidarem com traumas sofridos. O teatro, 
nesse sentido, torna-se motivação para muitas 
que temem assumir sua independência emocional, 
escondida por trás da dependência financeira. 
Assim, o trabalho desenvolvido por Lívia por meio 
da arte transforma e gera qualidade de vida para 
muitas mulheres e suas famílias. 

Contato
livia.caliandra@gmail.com

mailto:livia.caliandra@gmail.com
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FRENTE FEMINISTA PERIFÉRICA 
– MULHER QUEBRADA
Literatura

A Frente Feminista Periférica é um coletivo de 
mulheres artesãs e poetisas que surgiu em 2013, 
a partir de espaços de formação com o movimento 
hip hop de Samambaia. Participando de saraus e 
cineclubes, elas disputam narrativas, defendendo 
a inclusão de mais mulheres nas programações 
culturais e promovendo equidade nos processos. 
Organizam atividades em parceria com grupos de 
várias regiões administrativas do Distrito Federal, 
entre eles: o Coletivo Maria Perifa, de Ceilândia; a 
ONG Família Hip Hop, de Santa Maria, e o Coletivo 
da Cidade, da Estrutural. 

As integrantes da Frente Feminista Periférica 
também fazem parte da articulação Grito das 
Periferias, que em 2015 lançou o livro Mulher 
Quebrada, um marco para a história do grupo. Por 
meio da comercialização deste livro, são mantidas 
as rodas de artesanato em Taguatinga. 

Grandes artistas do DF, que participaram da 

Frente Feminista Periférica e do livro Mulher Que-
brada, são hoje ícones culturais na luta em defesa 
dos direitos das mulheres, a exemplo da poetisa 
Meimei Bastos, coordenadora do Slam Q’brada, e 
da cantora Júlia Nara, da banda Cosmologia Preta. 

As oficinas, saraus e campanhas realizadas 
pela Frente Feminista Periférica têm como objetivo 
estimular a igualdade de gênero, seja visibilizando 
os talentos de mulheres, seja problematizando a re-
alidade. A campanha Dia das Mães na Periferia, por 
exemplo, contou com a fotografia de Thais Batalha 
e reuniu contos e poesias de várias mulheres do DF. 
A campanha refletiu a data comemorativa numa 
ótica feminina, “panelas não são presentes”, dizia 
uma das poesias. A maioria das integrantes do 
grupo são mães e jovens que se ajudam mutuamen-
te e buscam em suas atividades ofertar cirandas 
infantis ou mesmo envolver as crianças nesses 
espaços.

Contato
lunnablucena@gmail.com 
periferia.feminista.df@gmail.com

mailto:lunnablucena@gmail.com
mailto:periferia.feminista.df@gmail.com
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CLEUDES PESSOA
Militante, escritora e poetisa

Cleudes Pessoa, mulher negra e nordestina, 
tem graduação em serviço social e uma trajetória 
sólida como militante feminista há mais de 20 anos, 
atuando no Ceará, seu estado de origem, e poste-
riormente no Distrito Federal. Participa ativamente 
do Fórum de Mulheres do Distrito Federal e Entorno 
(FMDF) e da Articulação de Mulheres Brasileiras 
(AMB), onde recentemente assumiu a coordenação 
nacional, . Também desenvolve trabalhos na Casa 
Frida, casa cultural feminista de São Sebastião, que 
presta atendimento social a mulheres vítimas de 
violência. Junto ao Centro Feminista de Assuntos 
e Assessoria –(Cfemea), atua como facilitadora 
e articuladora das Rodas de Autocuidado e Cui-
dado entre mulheres ativistas, projeto que visa a 
sustentabilidade no ativismo por meio do cuidado, 
autocuidado, escuta atenta e fortalecimento do 
afeto entre mulheres. Nesse contexto, já participou 
de rodas do Paranoá (DF), onde facilitou mais de 
três ciclos do projeto com artistas e ativistas da 
comunidade. Também atuou na roda do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), acampamento 
Maria da Penha. 

Cleudes Pessoa também é escritora e poetisa. 
Ainda no Ceará, escreveu o livro Pedra e Flor 
(2009), reeditado pelo Prêmio Literário Autor 

Cearense em 2010, inspiração autobiográfica que 
utilizou durante alguns anos como instrumento para 
oficinas de criação literária e de combate à explo-
ração do trabalho infantil doméstico de meninas. 
O livro foi lançado em alguns territórios, entre eles 
a ONG Casa Lilás, em Fortaleza (CE), cujo evento 
reuniu mais de 200 pessoas. 

Em 2010, passou a atuar no DF no campo da 
cultura e do ativismo, inicialmente como produtora 
de shows e eventos culturais no Armazém Pro-
duções. Cleudes Pessoa foi membro do Conselho 
Editorial do jornal Miraculoso, entre 2010 e 2012, e 
atuou como Instrutora Sênior do Projeto de Inclu-
são Socioprodutiva de Jovens e Adultos e Economia 
Solidária, em parceria com o Centro Cultural do 
Paranoá (Cedep) e o Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS). Atuou como poetisa declamadora 
nos saraus e recitais poéticos realizados, em 2014, 
pela Tribo das Artes em Santa Maria, Ceilândia e 
Gama; e coordenou a Casa Viva, empreendimento 
cultural feminista do Paranoá, de 2012 a 2016, 
onde contribuiu no empoderamento de mulheres 
artistas. Ao longo de sua trajetória, Cleudes Pessoa 
tem fortalecido e incentivado várias mulheres a 
mostrar talentos e gerar renda a partir de seus 
próprios saberes. 

Contato
kalicoletiva@gmail.com
cleudesalecrim@gmail.com

mailto:kalicoletiva@gmail.com
mailto:cleudesalecrim@gmail.com
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LILIA DINIZ
Artista

Maria Lilia Silva Diniz é artista maranhense 
e reside no Distrito Federal desde 1996. Atua 
no campo do teatro, da literatura, da música, da 
cultura popular e da gestão cultural, tendo se 
destacado por participar ativamente do movimento 
de cultura do DF. Formada em Artes Cênicas pela 
Universidade de Brasília (UnB), a artista, que é filha 
de pais analfabetos, foi estimulada desde cedo a se 
debruçar sobre os livretos da literatura de cordel. 
Aos 6 anos, já lia e cantava os romances para os 
adultos nas rodas que se formavam à noite no 
pequeno povoado onde cresceu. Lilia Diniz trouxe 
para sua escrita e atuação artística, elementos 
da literatura que tem raízes na oralidade, como 
forma de existência e coexistência entre autores e 
leitores, inovando na cena performática do DF com 
poemas, causos e canções. Destacou na “cena da 
poesia matuta” do DF a voz feminina, com originali-
dade e comprometimento em fortalecer a presença 
da mulher, que se empodera de sua força poética 
para adentrar em um universo ainda ocupado, na 
sua maioria, por homens. 

Membro da Academia de Letras do Brasil/Seção 
Brasília e da Academia Imperatrizense de Letras, 
Lilia Diniz é muito mais reconhecida pelo seu atre-
lamento às raízes nordestinas, à cultura da poesia 
popular, por ressaltar nos versos e cantigas uma 

“louvação” aos falares, comportamentos e tradi-
ções dos povos dos interiores do Brasil, em especial 
das mulheres quebradeiras de coco, ribeirinhas e 
expressões femininas da cultura popular, tais como: 
Lia de Itamaracá (PE), Marinês, Dona Francisca 
do Lindô (MA), Mestra Maria da Inglaterra (PI) e 
Martinha do Coco (DF). 

De 1997 a 1999, Lilia Diniz foi membro do 
Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal, 
representando o Movimento Popular de Saúde, 
tendo se destacado, no trabalho de formação em 
comunidades do DF, por performances focadas 
em poemas e músicas que fazem a discussão de 
equidade de gênero, a exemplo de Todas as Mu-
lheres, na qual a artista interpreta poemas de Cora 
Coralina, Hilma Hanauro e de sua própria criação. 

Atualmente, Lilia Diniz tem grande representa-
ção com a obra da poetisa e doceira Cora Coralina. 
A forma respeitosa de divulgar a obra literária de 
Cora Coralina rendeu a ela reconhecimento da 
família da poetisa goiana. Há quase duas décadas, 
circula com o espetáculo Cora Dentro de Mim – 
Plantando Roseiras e Fazendo Doces, idealizado 
e montado por ela, no qual amplia a discussão da 
equidade de gênero e do poder da mulher em seus 
diversos espaços de atuação. 

Contato 
liliadinizz@gmail.com

mailto:liliadinizz@gmail.com
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MEIMEI BASTOS
Artista

Meimei Camila Silveira Alves Bastos é atriz, 
escritora, poeta, slammer/slammaster, arte-educa-
dora e estudante de Artes Cênicas, na Universidade 
de Brasília. Atualmente, ocupa uma cadeira como 
conselheira de Cultura em Samambaia. Nascida em 
1991, em Ceilândia (DF), Meimei Bastos iniciou sua 
trajetória na escrita ainda na infância. Influenciada 
pelas estórias contadas pelas matriarcas de sua 
família, assim que descobriu a palavra escrita, 
passou a registrá-la no papel. Em 2012, começou a 
participar de saraus, apresentando e performando 
seus escritos.

Desde então, tem atuado em movimentos 
sociais promovendo saraus, slams, cine clubes, 
oficinas de escrita criativa, rodas de conversa e 
debates, focados na juventude negra e na popula-
ção periférica. Contribuiu em saraus importantes 
dentro e fora do Distrito Federal, como poeta e 
organizadora: Sarau Complexo, Sarau da CM, Sarau 
África Tática, Sarau das Periferias, Sarau VA, Sarau 
da Mulher Negra, Sarau Paxê Santxiê, Sarau Elo da 
Corrente em Pirituba (SP), entre tantos outros. Em 
2015, teve o primeiro contato com o slam, batalha 
de poesia falada, e se tornou a primeira vencedora 
do Slam das Minas. No mesmo ano, representou o 

Distrito Federal no Slam BR, campeonato nacional 
de poesia falada, organizado pelo Núcleo Bartolo-
meu de Depoimentos em São Paulo (SP). Em 2016, 
integrou o grupo de escritores brasileiros na III 
Jornada Literária de Autoria Negra: percursos con-
temporâneos, realizada na Universidade de Brasília, 
pelo Grupo de Estudos de Literatura Brasileira Con-
temporânea (GELBC), coordenado pela professora 
doutora Regina Dalcastagnè. Em 2017, seu poema 
EIXO integrou a exposição Poesia agora, que reunia 
poemas de diversos escritores brasileiros, realizada 
na Caixa Cultural do Rio de Janeiro (RJ).

Junto de Conceição Evaristo, novembro de 
2017, lançou na Biblioteca Nacional de Brasília o 
selo editorial Maria Firmina dos Reis. Dos trabalhos 
mais recentes, destacam-se: a publicação do 
primeiro livro “Um verso e Mei”, pela editora Malê; 
a presença na Bienal do B: Poesia na Rua; e a orga-
nização da Etapa Centro-Oeste do Slam Nacional 
em dupla, realizada pela Fundação Perseu Abramo 
em parceria com o Slam Q’ebrada. Colaborou ainda 
na publicação da antologia “Mulher Quebrada”, que 
reúne escritos de diversas mulheres da periferia do 
DF e entorno, e participou da edição de número 21 
da revista Traços, de Brasília.

Contato
ameimei.bastos@gmail.com
instagram.com/meimei.bastos

mailto:ameimei.bastos@gmail.com
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OITAVA ARTE PRODUÇÕES 
Teatro

Desde 2012, a Oitava Arte Produções tem 
realizado, a partir das regiões administrativas do 
Paranoá e do Itapoã, temporadas de espetáculos 
de teatro de rua, ciclos de oficinas formativas em 
escolas e espaços culturais da cidade, pré-produ-
ções, produção e finalização de curtas metragens, 
edições do Festival de Cinema do Paranoá, além de 
eventos locais como: exibições de filmes em esco-
las, contação de histórias, batalhas de rimas e de 
break. Em todos os projetos, a promoção e a busca 
da igualdade de gênero figuram como objetivos a 
serem cumpridos, a partir do próprio organograma 
de produção. 

Nas obras audiovisuais A vida tem dessas coisas 
e “UrSortudo, assinadas pela Oitava Arte Produ-
ções, por exemplo, a presença feminina, feminina 
negra e LGBTQ+ é marcante em todas as etapas, 
desde a produção executiva, direção de fotografia, 
direção de arte, direção de produção até figurino, 

maquiagem, continuidade, color grading. No 
elenco de ambos os filmes, há atrizes negras como 
protagonistas, coadjuvantes e elenco de apoio. 

Nas edições do Festival de Cinema do Paranoá, 
em 2016 e 2018, a presença e autoria feminina, 
feminina negra e LGBTQ+ se fortaleceu ainda mais, 
ocupando espaços de protagonismo dentro e fora 
das telas, tanto na organização do evento quanto na 
ficha técnica de grande parte dos filmes inscritos, 
dos selecionados/exibidos e dos premiados nas 
mostras distrital e nacional. 

 O balanço das atividades realizadas desde 
2012 demonstra o papel importante da Oitava Arte 
Produções no salto cultural e artístico da região 
do Paranoá e localidades próximas, nos últimos 
anos, e também a contribuição expressiva deste 
agente cultural para a promoção do protagonismo 
e da autoria feminina, feminina negra e LGBTQ+ no 
Distrito Federal e no Brasil. 

Contato
grupooitavaarte.com.br/
fb.com/FestCineParanoa/ 

http://www.grupooitavaarte.com.br/
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ALEXANDRE RIBONDI
Ator

Ator, jornalista, escritor, dramaturgo e diretor 
de teatro, Alexandre Dumas Valadres Ribondi é 
uma das principais referências culturais do Distrito 
Federal. Capixaba de origem, desembarcou em 
Brasília (DF) aos 15 anos, em 1968, por influência 
do pai. Em sua trajetória de quatro décadas de 
dedicação ao teatro já somam mais de 40 peças. 

Iniciou no teatro, durante o curso de Jornalismo 
na Universidade de Brasília, onde conheceu o grupo 
Mandala e seguiu trabalho com o Teatro Urubu. 
Por conta da política de censura e autoritarismo da 
ditadura militar, Alexandre Ribondi morou fora do 
Brasil por um período. De volta à capital federal, es-
creveu livros e trabalhou como jornalista. A grande 
paixão, no entanto, sempre foi o teatro. Há mais de 
dez anos, dedica-se profissionalmente apenas ao 
teatro. Paralelamente às peças que produz e atua, 
realiza oficinas de teatro. 

A partir do final dos anos 1970, Ribondi 
começou a desenvolver trabalhos mais focados na 
defesa dos direitos dos homossexuais e da diversi-
dade. Essa militância permanente se fez sentir no 
jornalismo, na dramaturgia e na literatura. Dentre 
os livros de ficção lançados por Ribondi, no Brasil 
e no exterior, sobre a temática dos direitos homos-
sexuais, figuram: Now the Vulcano, coletânea de 
contos homossexuais latino-americanos publicada 
pela Gay Sunshine Press, nos Estados Unidos; a 
peça Abigail é Mais Velha que Procópio que, em sua 
tradução para o sueco, ganhou leituras dramáticas; 
Felicidade Invisível (editora Parábola, de São 
Paulo); Da Vida dos Pássaros e Na Companhia dos 
Homens (ambos pela Sumus, São Paulo). O livro 
Na Companhia dos Homens, inclusive, teve parte 
de sua história transformada em peça de teatro 
dirigida por Paulo Moreira, em Portugal. 

Contato 
a.ribondi@gmail.com
desvioproducoes@gmail.com
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ALLYSON PRATA
Estudante

Nascido em Ceilândia (DF), em 1991, Allyson 
Rodrigues Prata é um militante do movimento LGBT 
do Distrito Federal e foi o primeiro estudante a ser 
eleito em 2016 para compor o Conselho de Direitos 
Humanos do Distrito Federal representando o Mo-
vimento LGBT. Allysson Prata se tornou conhecido, 
inicialmente, por ter liderado em 2013 o Movimento 
Não me Representa, um das ações mais importan-
tes em defesa dos direitos das minorias na Câmara 
Federal. O movimento tinha como missão denunciar 
a onda conservadora que a Comissão de Direitos 
Humanos vinha enfrentando naquele período. 

No ano de 2015, foi eleito presidente da terceira 
maior Parada do Orgulho LGBT do Distrito Federal, 

realizada na região administrativa de Ceilândia. 
Em 2016, inaugurou a Parada do Orgulho LGBT de 
Águas Claras.

Como Militante do movimento LGBT do DF, Ally-
son Prata tem levado a vários espaços públicos e 
privados o debate sobre a aceitação e o respeito às 
orientações sexuais e identidades de gêneros, por 
meio de rodas de conversa, palestras em escolas 
públicas, faculdades, grupos de amigos. 

Em parceria com bares mais frequentados pela 
população LGBT, Allyson Prata tem investido ainda 
em formações aos funcionários desses locais sobre 
como tratar de forma respeitosa o público transe-
xual e travesti. 

Contato
aprata7@gmail.com
paradas2017@gmail.com

mailto:Aprata7@gmail.com
mailto:Paradas2017@gmail.com
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ANA SUCHA
Cantora

Artista, mulher e homossexual, Ana Elisa de 
Moraes Ferreira Sucha se tornou um nome de refe-
rência para a comunidade lésbica. Extremamente 
ativa nas redes sociais, a cantora tem, nessas 
plataformas, uma voz amplificada e, por meio do 
trabalho artístico, atinge inúmeros gays, lésbicas, 
transgêneros e travestis que se sentem representa-
dos por sua música. Parte da geração de brasilien-
ses que ajudam a construir a identidade cultural da 
cidade, Ana Sucha é uma das artistas que bebem 
de uma das eras mais marcantes da música da 
capital federal. Cassia Eller, Renato Russo e Zélia 
Duncan foram alguns dos artistas essenciais na 
formação de Sucha, cantora que hoje se apresenta 
com regularidade em Brasília (DF). 

Expoente da nova música popular brasileira, 
Ana Sucha costuma abordar, em seu trabalho 
artístico, os temas da igualdade de gênero, do 
combate à LGBTfobia e à violência contra a mulher. 
Seu primeiro disco, Inês, contém composições 
bem-humoradas, recheadas de sentimentos e 
gritos por liberdade. As músicas de Sucha são 
hoje reconhecidas na comunidade lésbica e 
consideradas hinos para as jovens mulheres gays 
que enfrentam preconceitos ainda persistentes no 
dia a dia. Do lançamento de seu primeiro disco até 
hoje, vários palcos de resistência e força do Distrito 

Federal, como o Espaço Cena e o Museu Nacional 
da República, já receberam shows da artista. 

A cada dia seu discurso se mostra mais ne-
cessário e aceito, principalmente pela pungente 
juventude brasiliense, que se movimenta para 
acompanhar a artista. Com apresentações regu-
lares em casas como o Café Savana e o Canteiro 
Central, além de ter se apresentado no projeto 
Quinta Cultural, do Governo de Brasília, constrói 
uma trajetória de amor com a cidade e seu público 
LGBT, destacando-se em produções maiores como 
o festival Cada Canto (2018) e cotada para parti-
cipar de grandes festivais da cidade como o Cena 
Contemporânea e o Satélite 061. 

Em tempos de muitos retrocessos nas conquis-
tas sociais e de necessária representatividade, 
Ana Sucha se mostra como um nome providencial 
no cenário lésbico, que ainda se apresenta tão 
carente de engajamento artístico. Mesmo em 2018 
ainda são poucas as artistas lésbicas assumidas e 
que usam de suas vozes, música e de suas figuras 
públicas para brigar por direitos e reivindicar as 
pautas da comunidade a que pertencem. Sucha traz 
em sua jovialidade o frescor e a força necessários 
para brigar pela visibilidade das mulheres homos-
sexuais.

Contato

E-mail: anaelisasucha@gmail.com
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EDUARD KON ZION
Artista

Carlos Eduardo ou Eduard Kon Zion, nasceu 
em Ceilândia. Artista desde os 16 anos, atua com 
danças urbanas e empoderamento LGBTI em fase 
de transição. É pesquisadora, pioneira das estéticas 
voguing e cultura ballroom negra latina perifé-
rica no Centro-Oeste. Com o intuito de dar mais 
acessibilidade à cultura LGBTI por meio da dança, 
fundou o coletivo Hands Up DF em 2012. Mesmo 
sem suporte financeiro inicial – com ensaios nas 
ruas e locais abertos – o Hands Up DF foi crescendo 
e expandindo as oportunidades para pessoas LGBTI 

que querem trabalhar com dança e empoderamen-
to. 

O trabalho desenvolvido por Eduard Kon Zion 
ajuda a quebrar preconceitos e promover a igualda-
de, ao conquistar espaços no meio social artístico 
para a comunidade LGBTQIA+, que antes estavam 
fechados por tabus. . Também tem favorecido, com 
sua atuação artística, a ampliação dos espaços de 
fala para recortes do próprio meio, com categorias 
para homens trans, não binários, travestis, mulhe-
res trans, entre outros.

Contato
E-mail: eduardokon7@gmail.com
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DANIEL DE JESUS DOS SANTOS COSTA
Artista, pesquisador

Formado em Artes pela Universidade de Brasília 
no ano de 2011, Daniel de Jesus dos Santos Costa 
é pesquisador da temática cultural LGBT no Distrito 
Federal, com foco prioritário nas intersecções de 
raça/cor e religiosidade para promoção da cultura 
negra LGBT. Representante no meio acadêmico do 
Comitê Técnico de Cultura LGBT do Ministério da 
Cultura, nos anos de 2013 a 2015, Daniel de Jesus 
Costa contribuiu para a construção e implemen-

tação da Política Nacional de Cultura LGBT e de 
estratégias para fortalecimento dos mecanismos de 
incentivo à produção cultural LGBT. Também atuou 
no Transe, núcleo de performance da Universidade 
de Brasília, sob orientação de João Gabriel. Suas 
pesquisas acadêmicas têm ajudado a quebrar 
paradigmas sociais interseccionais por raça/cor, 
orientação sexual e identidade de gênero. 

. 

Contato 
E-mail: danjscosta@gmail.com
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CASA IPÊ
Casa de cultura

Fundada em julho de 2015, na Ceilândia (DF), 
a Casa Ipê é um espaço de cultura feminista, que 
oferece palco, voz e protagonismo para mulheres 
lésbicas, trans e bissexuais. Entre as atividades 
periódicas promovidas na Casa Ipê, estão o Sarau 
Quarta o Quê?, uma vez por semana, e as rodas de 
conversa mensais Roda-Prosa. 

Em três anos de atuação, a Casa Ipê realizou 60 
saraus, abrindo oportunidade para muitas mulheres 
manifestarem sua arte, em performances, músicas, 
poesias, e outras manifestações artísticas variadas. 
Até hoje mais de 120 mulheres artistas passaram 

pelo palco da Casa Ipê e algumas delas já desen-
volvem trabalhos autorais e estão abrindo caminho 
para uma carreira profissional. 

Além dos saraus, a Casa Ipê já promoveu 12 
rodas de conversa, nas quais uma convidada fala 
sobre sua vida e perspectivas em trocas afetivas e 
de escuta com outras mulheres. O projeto Roda-
-Prosa iniciou com um bate-papo sobre produção 
cultural e artística para mulheres LBTs com as can-
toras Luciana e Jéssica Augusta, artistas lésbicas 
da banda Intêra de Salvador (BA).

Contato 
E-mail: danielavp@gmail.com
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DAYSE HANSA
Produtora cultural

Dayse Hansa é produtora e gestora cultural, 
ativista lésbica-feminista e negra. Desde a juven-
tude, integra grupos de defesa de mulheres, jovens 
e LGBTI. Iniciou sua trajetória político-social de 
forma mais efetiva, aos 18 anos, quando se filiou 
ao Partido dos Trabalhadores (PT), em 2001, e deu 
início ao seu engajamento em movimentos sociais 
que dialogavam com o partido. Nos anos de 2004 
e 2005, assumiu a coordenação do Núcleo de 
Lésbicas e Bissexuais do grupo LGBT Estruturação, 
de Brasília (DF). Nesse período, participou da reali-
zação de duas edições da Parada do Orgulho LGBT 
de Brasília, organizou saraus e projetos artísticos e 
culturais com recorte LGBT. 

De 2004 a 2006, participou como ativista 
lésbica feminista do Fórum de Mulheres do Distrito 
Federal e compôs como convidada a câmara temá-
tica de Mulheres e LGBTs do Conselho Nacional de 
Juventude (Conjuve). Em 2004 integrou e fundou 
a regional da Liga Brasileira de Lésbicas (LBL) no 
Distrito Federal e logo em seguida articulou um 
coletivo de mulheres lésbicas e bissexuais, que 
realizou diversas ações de reivindicação e promo-
ção de direitos. Integrou também a Rede Nacional 
de Juventude Negra e a Rede Nacional de Jovens 
Lésbicas e Bissexuais (Renajun). 

Já em 2007, tornou-se gestora e produtora do 
espaço cultural Mapati onde desenvolveu projetos 
artísticos de teatro, tendo sido uma das idealizado-
ras do projeto Marias da Penha, espetáculo teatral 
realizado nas ruas do DF, entre 2007 e 2008, que 
visibilizava de forma cômica os cinco pilares da 
violência contra a mulher. Em 2009, foi diretora de 
produção do espetáculo A Cela (Le Sas), vencedor 
do prêmio Funarte Myriam Muniz, que evidenciava 
as condições vivenciadas por mulheres no sistema 
prisional. 

Dayse Hansa fez parte da frente que originou o 
coletivo Mulheres pela Cultura em 2010 e, quatro 
anos depois, foi convidada a compor o coletivo 
Mulherada, que reuniu mulheres de profissões 
diversas vinculadas ao campo da economia criativa. 
Ainda em 2014, elaborou e executou projeto de 
festa julina voltado para o público LGBTQ+, que 
resultou no festival Bocadim de Tudo. Em 2018, o 
Bocadim de Tudo chegou a sua quinta edição como 
espaço privilegiado de debate sobre direitos da 
população LGBTQ+ (à vida, ao livre afeto, à iden-
tidade de gênero, a trabalho e renda), combate ao 
racismo e ao machismo, e como arte arte e cultura 
contribuem para conectar diferentes pensamentos 
e quebra de paradigmas.

Contato
daysehansa@gmail.com

mailto:daysehansa@gmail.com
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RUTH VENCEREMOS
Artista

Erivan Hilário, popularmente conhecido como 
Ruth Venceremos (drag queen), atua em movi-
mentos populares desde os 13 anos de idade. É 
membro do Coletivo Nacional LGBT Sem Terra, 
integrante do Movimento LGBT do Distrito Federal e 
da direção do Coletivo Distrito Drag. Nesse percur-
so de mais de 20 anos de inserção, foi percebendo 
a necessidade de pautar temas relacionados à 
diversidade sexual e de gênero, a partir de sua 
vivência e de seus pares. Nos últimos anos, passou 
a se dedicar de maneira mais sistemática aos temas 
da diversidade sexual, da inserção de pessoas 
LGBTI nos movimentos populares e no mercado de 
trabalho. 

Em trabalhos com a comunidade LGBTI no meio 
rural, percebeu que para tratar temas delicados 
como machismo, racismo e violências contra 
minorias era preciso se aproximar das pessoas 
utilizando outras linguagens. Decidiu, então, atuar 
por meio da arte drag. Em agosto de 2015, nasceu a 
personagem Ruth Venceremos, durante o Seminário 
“O MST e a diversidade sexual”, realizado na Escola 
Nacional Florestan Fernandes, em Guararema (SP). 
Embora tenha surgido no contexto de atividades 
relacionadas ao meio rural, Ruth Venceremos 
extrapolou o círculo social de origem, inserindo-se 

de maneira intensa na área urbana. Tornou-se, 
então, uma drag cuja referência se assenta em 
grandes nomes da cultura negra, tais como: Elza 
Soares, Nina Simone, Carolina de Jesus. Uma drag 
que faz em sua arte a interface tão necessária na 
contemporaneidade por meio do tripé: classe, raça 
e gênero. 

Das atividades realizadas por Erivan Hilário 
(Ruth Venceremos) nos últimos anos, destacam-se: 
criação do Coletivo LGBT Sem Terra; produção da 
cartilha “Diversidade Sexual no MST – elementos 
para o debate” e do livro “Hasteemos a bandeira 
colorida: diversidade sexual e de gênero no Brasil”; 
participações e performances em Paradas do 
Orgulho LGBT do Distrito Federal; conferencista/
palestrante em seminários, aulas e demais eventos 
relacionados ao tema da diversidade sexual; mem-
bro fundador do Distrito Drag; Prêmio Orgulho LGBT 
2017 (JUDHI-LGBT), no voto popular, na categoria 
arte e cultura; criação de canal na plataforma 
digital Youtube (youtube.com.br/ruthvenceremos) 
para produção de conteúdo voltado à arte drag e à 
comunidade LGBTI; organização do Montadas – o 
bloco carnavalesco da diversidade; idealização do 
Calendário Drag 2018. 

Contato
E-mai: hilarios.erivan@gmail.com
 ruth.venceremos@gmail.com
Youtube: youtube.com.br/ruthvenceremos

mailto:hilarios.erivan@gmail.com
mailto:ruth.venceremos@gmail.com
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FELIPE AREDA
Antropólogo e educador social

Homossexual, Felipe Areda Ferreira de Brito 
atua como militante do movimento LGBT desde 
2004 e, a partir de 2010, sua atuação começou a 
se voltar para o ativismo cultural. Nesse mesmo 
ano, como integrante do Núcleo de Estudos da 
Diversidade Sexual e de Gênero da Universidade 
de Brasília (UnB), propôs a criação da disciplina 
de graduação “Pensamento LGBT Brasileiro”. O 
primeiro objetivo da criação da matéria foi emi-
nentemente político: enfrentar o apagamento da 
produção cultural LGBT e o desamparo cultural 
sofrido pela comunidade. O segundo objetivo foi 
epistemológico, um esforço para abertura de um 
campo de investigação da repercussão epistemoló-
gica da perspectiva LGBT, analisando a reverbera-
ção das experiências de campos de desejo, afetos e 
relações na produção de análises sociais, políticas, 
éticas, estéticas, antropológicas e filosóficas. 
Ofertada pela primeira vez em 2012, a disciplina 
chegou à quinta edição no primeiro semestre de 
2018. A matéria também foi ministrada como curso 
de extensão na Universidade Católica de Brasília. 
Em torno da construção desse curso, desde 2010, 

Felipe Areda se dedica a investigar e rastrear a 
produção cultural LGBT brasileira. Desde 2016, tem 
se dedicado à construir um acervo em Brasília e, em 
parceria com um grupo de ex-estudantes e outros 
ativistas, fundou o Instituto Cultura Arte Memória 
LGBT, com o objetivo de construir um Centro 
Cultural LGBT em Brasília. 

No campo da difusão da cultura LGBT, Felipe 
Areda atuou na organização de saraus de poesia e 
na curadoria de exposições. Com Felipe Andreas, 
realizou a curadoria da exposição A Ascenção de 
Afrodite: a arte erótica de Elisa Riemer, em 2016. 
No ano seguinte, realizou uma oficina de memória 
como parte do curso de formação da Rede Nacional 
de Adolescentes LGBT, bem como ministrou uma 
oficina com estudantes de ensino médio em Águas 
Lindas de Goiás integrantes do Coletivo Dandara. No 
área do ensino, promoveu em 2017 os cursos gra-
tuitos “Pensamento Decolonial e Memórias LGBT: 
Introdução à Pesquisa da História e Memória LGBT 
Brasileira”, na Universidade de Brasília, e “Teorias 
da Cultura LGBT”, na Casa de Cultura da América 
Latina (CAL). Também na CAL, ministrou em 2018 o 
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curso gratuito “Teorias da Memória LGBT”. 
No campo da pesquisa, iniciou investigação so-

bre a memória LGBT em Brasília durante a ditadura 
militar, com a coleta de depoimentos filmados de 
LGBT que viveram nesse período. 

No campo da defesa de direitos, contribuiu 
tecnicamente com a construção da Política Cultural 
LGBTI para fortalecimento, valorização e fomento 
da cultura LGBTI do Distrito Federal (Portaria nº 
277, de 28 de setembro de 2017, da Secretaria de 
Cultura). Em 2017, foi convidado a apresentar o 

Instituto Cultura Arte Memória LGBT no 3º Seminá-
rio Brasileiro de Museologia (Sebramus) na Uni-
versidade Federal do Pará, levando – em parceria 
com a Rede LGBT de Museologia e Memória Social 
– o debate sobre o contexto de risco aos direitos 
culturais LGBT. Em 2018, foi convidado a integrar o 
programa de mentoria do Projeto Trans Formação 
da Organização das Nações Unidas. A iniciativa 
visa fomentar as redes de pessoas trans no Distrito 
Federal e no entorno, promovendo articulação com 
instituições e espaços de poder locais. 

Contato
felipe.areda@cultura.lgbt
 felipe.areda@gmail.com

mailto:Felipe.areda@cultura.lgbt
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JHONNY
Bailarino

Jovem, gay, negro e de periferia, Jonathan 
Duarte conheceu a dança aos 17 anos e, ainda 
assim, rompeu paradigmas sociais e se tornou 
bailarino de grande representatividade para sua 
comunidade. Além de bailarino, é instrutor de 
oficinas de formação com grande participação na 
cultura do Recanto das Emas (DF). É coreógrafo e 
se apresenta como a drag queen Saphira. Apresen-
tou seu trabalho em várias regiões administrativas 
do Distrito Federal, bem como em outros estados, 
entre eles São Paulo, Minas Gerais e Goiás. 

Já no primeiro ano de estudos do balé, em 

2013, protagonizou espetáculos de dança, sendo 
contemplado com uma bolsa para a renomada 
academia brasiliense Lúcia Toller. Em 2014, passou 
a integrar a companhia Duo Cia de Dança, coorde-
nada pelo bailarino e coreógrafo Rodrigo Barreto. 
No decorrer da sua trajetória, tem participado 
de apresentações individuais e acompanhado de 
diferentes grupos de bailarinos, aperfeiçoando suas 
técnicas no balé e aderindo novos estilos, como o 
jazz e o styleto, modalidades que Jonathan ministra 
oficinas desde 2017.

Contato
jonathanduartedosreis@outlook.com

mailto:jonathanduartedosreis@outlook.com
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PRETHAÍS
Artista, cantora

Prethaís é uma artista negra, ativista, poetisa, 
cantora e compositora. Atua no cenário cultural 
do Distrito Federal há quatro anos, levando por 
meio da música reflexões sobre as dificuldades 
enfrentadas e preconceitos sofridos pela população 
afro-LGBTI, especialmente as lésbicas negras. Em 
suas apresentações, ressalta a presença do corpo 
feminino negro e lésbico nos espaços de arte, cul-
tura e política como afirmação da indissociabilidade 
dessas identidades e da sua interseccionalidade.

Integrou o coletivo de mulheres negras e 

lésbicas Casa Dandara e colabora, atualmente, com 
o coletivo Coturno de Vênus, dialogando e fomen-
tando ações políticas e culturais que envolvem 
o público LGBTI. As suas composições e poesias 
abordam as temáticas de gênero, raça e orientação 
sexual no sentido de denunciar a desumanização e 
a discriminação, vivenciadas pela população afro-L-
GBTI, assim como busca construir novas formas de 
entendimento, espaços de troca, afeto, autocuidado 
e segurança, essenciais para a integridade e o 
respeito à vida dessa comunidade.

Contato 
E-mail: prethaispoetisa@gmail.com
cosmologiapreta@gmail.com

mailto:cosmologiapreta@gmail.com
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KIKA SENA
Arte-educadora

Kika Sena do Nascimento é arte-educadora, 
atriz, poeta e performer radicada em Brasília (DF). 
Licenciada em Artes Cênicas pela Universidade de 
Brasília (UnB) e estudante do Programa de Pós-Gra-
duação do Departamento de Artes Cênicas da UnB, 
Kika Sena é pesquisadora nas áreas de gênero, 
sexualidade, raça e classe. A partir de 2015, vem 
desenvolvendo pesquisas relacionadas à área de 
voz e palavra em performance, com cunho político 
referente ao corpo da mulher trans e travesti na 
cena teatral e social. 

O trabalho artístico e cultural desenvolvido por 
Kika Sena, enquanto mulher trans, travesti e arte-e-
ducadora, tem contribuído de forma eficiente para 
a desconstrução de preconceitos e discriminações, 
utilizando as potências do teatro e da poesia como 
metodologias eficazes no diálogo sobre as opres-
sões sociais que travestis e mulheres trans sofrem. 

Dentre os espetáculos e eventos que Kika Sena 
participou estão:

2010 Viúva, porém honesta; 
2012  A Boa e O Gato de Botas  

(Charles Perrault);

2013 Amor é Jogo; 
2014  Ainda Vejo Tudo Branco;  

IV Seminário Voz e Cena; 
2015  Ascensão para Lagarta; Ruas das Flores; 

Capitães; Práticas Poéticas Vocais – V 
Seminário a Voz e a Cena; Uma experiência 
PIBID Teatro UnB – a cena da poesia nos 
corpos de crianças e adolescentes; oficina 
de Canto Harmônico;

2016  Roda de Poesia: a cena da poesia no corpo 
do performer e professor de artes cênicas; 
Performance Des-cursos; Slam BNDES; A 
cena da poesia infanto-juvenil no corpo do 
performer e professor de artes cênicas; 

2017  Slam Q’Brada #1; Sarau Poemação 
N’Zinga; Slam Q’Brada #2; Ciclo Margens: 
ser ou não ser escritor(a); Meio Beat Meio 
Banzo; 1º Encontro Nacional Empodera-
das; Atrizes Negras: a representação da 
mulher negra no audiovisual; Inauguração 
do Ambulatório Trans do DF + Lançamento 
do Livro Periférica + Performance de 
Poemas; Pré-lançamento do Prêmio LGBTI 
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do Fundo de Apoio à Cultura (FAC); e Ciclo 
Internacional de Compositoras; 

2018  Roda de Conversa Representatividade 
Feminina, Interseccionalidade e Ativismo 
na WEB; Palavra Preta 3ª edição; 5ª 
Bienal do B; Sarau Haynna e os Verdes; 

Na área bibliográfica, Kika Sena participou 
das publicações Rua das Flores (2015); Marítima 
(2016); Aprendendo e ensinando sobre direção 
teatral (2016); A cena da poesia infanto-juvenil no 
corpo do performer e professor de artes cênicas 
(2016); e Periférica (2017).

Contato
sereiavulcanica@gmail.com
kikasena.arte@gmail.com

mailto:sereiavulcanica@gmail.com
mailto:kikasena.arte@gmail.com
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LUANA FERREIRA ALVES
Estudante e ativista

Luana é homossexual, feminista, ativista 
dos direitos humanos de mulheres, em especial 
lésbicas, bissexuais e transexuais. Desde o ano de 
2002, trabalha com a pauta da visibilidade de suas 
existências (inicialmente no Núcleo de Lésbicas 
do Estruturação). Posteriormente, em 2005, com 
a criação da Associação Lésbica Feminista de 
Brasília – Coturno de Vênus, junto a outras pessoas, 
participa de debates acadêmicos. Atualmente, é 
reconhecida por ser lésbica feminista ativista da 
visibilidade e dos direitos humanos de mulheres, 
por pessoas dos movimentos sociais, do cinema, da 
academia, da política, e da cultura em geral. Apoiou 
a organização do VI Seminário Nacional de Lésbicas 
– 2006 – Movimento de Mulheres Lésbicas como 
Sujeito Político: Poder e Democracia (Recife – PE).

Na graduação em História (2004-2008), pela 
Universidade Estadual de Goiás, fez estudos sobre 

mulheres lésbicas na história e na historiografia. 
Atualmente, aos 37 anos, quase 20 anos depois de 
ter iniciado o ativismo, trabalha como apresentado-
ra e mestre de cerimônias de alguns eventos LGBTI 
de Brasília. Participa de debates culturais sobre as 
nuances das vidas não heterossexuais normativas 
na sociedade, pela perspectiva de mulher, lésbica, 
feminista, sendo ativista na coordenação nacional 
da Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), 
integrante do Fórum de Mulheres do DF e Entorno 
(FMDFE) e da Articulacíon Feminista MarcoSur 
(AFM) Mujeres del Sur. Está cursando sua segunda 
graduação e, ao mesmo tempo, dedicando-se 
ao mestrado em Políticas de Comunicação e de 
Cultura, ambos na Faculdade de Comunicação 
da Universidade de Brasília (UnB). Pesquisa os 
impactos violentos da comunicação nas vidas das 
mulheres por meio da publicidade.

Contato
luanafuturista@riseup.net
ferreiraluana44@yahoo.com.br

mailto:luanafuturista@riseup.net
mailto:ferreiraluana44@yahoo.com.br
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BABY BRASIL
Agente cultural

Baby Brasil atua como agente cultural, militante 
LGBT, artista drag queen, maquiadora e locutora 
há 15 anos no Distrito Federal, Entorno e Goiás. 
Desde o início de sua carreira abraçou as causas 
sociais e o movimento LGBT, se tornando uma das 
maiores incentivadoras desses direitos e conquis-
tas. Estima-se que em 15 anos de atuação, cerca de 
meio milhão de pessoas já conheceram Baby Brasil, 
seus trabalhos e atuações direta e indiretamente. 
O impacto de participação (imagem, figurino, 
maquiagem, atuação, experiência,) e a mobilização 
somam e refletem os resultados em qualquer 
atividade social em que Baby se engaja. As pessoas 
se identificam e refletem sobre as suas atitudes, 
fazendo com que haja resultados positivos para a 
evolução social.

Ações que Baby Brasil desenvolve e participou: 
Paradas LGBTS das regiões administrativas do 
DF; Paradas LGBTS das cidades do Entorno DF; 

Carnaval de Brasília, Entorno e Goiás; Paradas 
LGBTS das cidades de Goiás; LGBTS Folia Brasília; 
Conferências LGBT Brasília e Goiás; palestras 
em escolas; Festas da Baby; Excursões da Baby; 
Gaymada; Marcha Nacional Contra Homofobia; Se-
mana de Visibilidade TRANS; Dia e Semana Mundial 
Contra Aids; Semana de Visibilidade Lésbica; Dia 
do Orgulho Gay; Dia Internacional de Combate à 
Homofobia; Domingueiras da Baby; arrecadação 
e doação de alimentos, roupas, brinquedos para 
a FALE no Recanto das Emas; Dia da Diversidade 
Cultural LGBTS; telegramas animados em festas e 
eventos particulares em todo o DF, Entorno e Goiás; 
animações e apresentação de eventos corporativos 
em empresas no DF e Goiás; ações Cidade Cidadã 
em quase todas as cidades do DF; ações sócio-cul-
turais em quase todas as cidades do DF e Entorno; 
participação em rádios comunitárias e em progra-
mas de TV; e Rolê da Baby.

Contato
contatobabybrasil@gmail.com

mailto:contatobabybrasil@gmail.com
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RODRIGO D’ALCÂNTARA
Artista

Atua na área das artes visuais como videoar-
tista, performer, pesquisador, pintor e desenhista, 
tendo ingressado no curso de Bacharel em Artes 
Plásticas da Universidade de Brasília no ano 
de 2010. Ali consolidou seus conhecimentos e 
fundou as bases plurais e transdisciplinares que o 
continuam auxiliando na carreira de pesquisador 
e artista, e sempre encontraram relação com a 
sua orientação sexual gay. Em seu segundo ano 
como estudante da UnB (2011), entrou para o 
grupo de teatro-dança e arte inclusiva Pés, no qual 
permaneceu por um ano e meio. Desde 2012, faz 
exposição em salões representando o DF como 
artista LGBTQ, exibindo obras que comumente 
corroboram para a difusão da temática queer 
e sobre os questionamentos de gênero a nível 
distrital e nacional. Nos últimos seis anos, já expôs 
em todas as regiões nacionais (MG, RJ, BA, AP, PR, 

PB, etc) sempre mantendo uma agenda anual de 
mostras e atividades culturais (congressos, artigos, 
etc), e também no Distrito Federal. Desenvolve sua 
pesquisa acadêmica explorando temáticas como o 
homoerotismo, o corpo à margem e os simbolismos 
por detrás dos ícones queer.

Atualmente, vive e trabalha entre Brasília e Rio 
de Janeiro, onde finaliza o último semestre de mes-
trado em Poéticas Interdisciplinares no Programa 
de Pós-Graduação de Artes Visuais da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. No mestrado, é 
bolsista do CNPq e vem desenvolvendo a disserta-
ção intitulada “O desejo por trás da queda: ficções 
e ritos do corpo bixa” que possui como obra final o 
filme vídeo-artística “Ascensão e Queda das Bixas” 
(AQ das Bixas), produção gravada em Brasília e no 
Rio de Janeiro que possui equipe composta por 
mais de 30 artistas LGBTQs latinoamericanxs.

Contato
rodrigodalcantara@gmail.com
rodrigodalcantara@gmail.com

mailto:rodrigodalcantara@gmail.com
mailto:rodrigodalcantara@gmail.com
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ASSOCIAÇÃO DA PARADA DO 
ORGULHO LGBTS DE BRASÍLIA
Associação

A Associação da Parada do Orgulho LGBTS de 
Brasília é um coletivo existente há 17 anos e é, des-
de então, responsável pela organização da Parada 
do Orgulho LGBS de Brasília, maior evento LGBT da 
capital federal, tendo reunido 60 mil pessoas em 
2017. Ao longo deste período, a associação pro-
moveu peças de teatro, exposição de fotos, mostra 
de filmes, leituras dramáticas, performances de 
artistas e diversas outras manifestações artísticas, 
sempre com foco na população e na identidade 
LGBT. É, hoje, o coletivo LGBT mais antigo do DF a 
atuar na arte e cultura LGBT. Todo o trabalho feito 
pela Associação da Parada do Orgulho LGBTS de 
Brasília tem como objetivo quebrar preconceitos 
e promover a igualdade, realizado por meio de 
manifestação, de pesquisas sobre cidadania LGBT, 
debates, eventos sociais e, claro, arte e cultura. 
Apesar de, no geral, ter recursos financeiros 
exíguos, é regra a promoção de atividades culturais 
a cada edição da parada. 

Em 2017, realizou a mostra fotográfica Religare, 
em que LGBTs falavam sobre religiosidade. Justa-

mente para quebrar paradigmas discriminatórios, a 
exposição não foi feita em um espaço fechado, mas 
na estação central do metrô do DF, de acesso livre 
para toda a população do DF. Anos antes, quando 
foi realizada a primeira parada do Brasil aberta por 
um casamento coletivo, integraram à programação 
uma peça de teatro, em Taguatinga, sobre relacio-
namento entre homens, com entrada gratuita. Nos 
anos 2000, por dois anos, a cantora Gisa Pithan 
encerrou a parada. A escolha dela foi motivada pelo 
fato de ela ser artista do DF e lésbica assumida. É a 
única parada do Brasil que, a cada ano, produzem 
uma pesquisa quantitativa sobre algum aspecto 
da vida LGBT. Já foi foco, por exemplo, violência 
contra LGBT e pensamentos sobre Estado laico. 
A cada ano, levantam temas importantes para a 
comunidade LGBT do DF. Em 2016, focaram na 
regulamentação da Lei Distrital n° 2.615/2000, que 
determina sanções às práticas discriminatórias em 
razão da orientação sexual das pessoas. No ano 
seguinte, o governador atendeu ao pleito.

Contato

brasiliaorgulho@gmail.com
soninhamoraes@gmail.com

mailto:brasiliaorgulho@gmail.com
mailto:soninhamoraes@gmail.com
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TARCÍSIO PANIAGO DE 
OLIVEIRA ROCHA
Artista

Tarcísio Paniago, natural de Jataí – GO e radica-
do em Brasília desde 2002, é um dos mais promis-
sores artistas visuais de sua geração, cuja carreira 
foi iniciada e forjada em Brasília, principalmente na 
Universidade de Brasília, onde cursa Artes Visuais. 
Seu trabalho fotográfico singular já percorreu 
algumas cidades e países e, recentemente, foi tema 
de um episódio exclusivo da quarta temporada do 
programa Um Artista, veiculado no canal Arte1, que 
contou seu percurso artístico e diversos trabalhos 
realizados, dentre os quais o Via Crucis. 

Atuando como artista visual desde 2010, 
quando realizou um estudo experimental acerca da 
dispersão da luz por meio da difração, que resultou 
na série Dispersões. Em 2011, em Portugal, durante 
intercâmbio acadêmico na Universidade do Porto, 
produziu três séries fotográficas intituladas Ruas 
Cinzas, Ruas Saturadas e Voos Verdes. Ruas Cinzas 
obteve o 2° lugar no 10° Concurso de Fotografia 
AEFLUP 2011 – Fotografar a Rua e integrou 
exposição coletiva na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto entre março e abril daquele 
ano. A obra Transeuntes foi selecionada pelo 

Prêmio Urbs Brasil 2017, Concurso Nacional Novos 
Fotógrafos: cidades em tons de cinza e publicada 
na Antologia Fotográfica, Prêmio Urbs Brasil 2017.
CEU: Interiores constitui-se da síntese de milhares 
de fotos capturadas no apartamento onde morou 
na Casa do Estudante Universitário da Universidade 
de Brasília – CEU/UnB. O projeto foi aprovado 
nos editais Chamada Pública UnB 50 Anos, FAC 
– Difusão e Circulação e FUNARTE – Ocupação 
dos CEUs das Artes. Foram realizadas exposições 
na Universidade de Brasília em 2015 e na galeria 
Photobastei (Zurique, Suiça) em 2016. Parte do 
texto de CEU: Interiores foi publicado em formato 
de artigo científico na Revista Arquivos do CMD – 
Cultura, Memória e Desenvolvimento, volume 03, 
n. 02, agosto/dezembro de 2015, ISSN 2318-5422, 
editada pelo Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia da Universidade de Brasília, disponível 
em www.culturaememoria.com.br/revista/index.
php/cmd/issue/view/6. A série fotográfica também 
integra a mostra Panorama, que inclui obras de 
seis séries fotográficas do artista visual. Panorama 
esteve em exposição no espaço cultural Obere 
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Mühle (Dübendorf, Suíça) em 2016. Realizada em 
2015, em Brasília, na via W3 Norte, a série fotográ-
fica Via Crucis retrata o artista visual e performer 
Ariel Nobre no contexto da sua transição do gênero 
feminino para o masculino, condensando o itine-
rário até sua cruz, morte e ressurreição. Via Crucis 
integrou a mostra Panorama, em exposição no 
espaço cultural Obere Mühle (Dübendorf, Suíça) em 
2016. Em 2018, integra mostra coletiva na galeria 

virtual EIXO Arte, com abertura no Rio de Janeiro 
– RJ, e participa da exposição “Como resistir nos 
dias de hoje?”, no Fórum Social Mundial, recente-
mente realizado em Salvador – BA. Ainda em 2018, 
Via Crucis estará em uma escola pública de São 
Sebastião – DF, na Univesidade Federal do Ceará, 
em Fortaleza – CE e em exposição individual na 
Maison du Brésil, em Paris. 

Contato
paniago.t@gmail.com

mailto:paniago.t@gmail.com
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TRANSCREW
Grupo de Graffiti

A TransCrew é um grupo de graffiti formado ex-
clusivamente por pessoas transgêneras. Surgiu em 
janeiro de 2017 após a realização de uma oficina 
de formação com o artista OZI, da qual participa-
ram somente pessoas transgêneras. A oficina foi 
realizada em três encontros nos quais foi produzido 
um mural na parede externa da Caixa Cultural 
Brasília. Desse painel participaram também outros 
grafiteiros importantes da cidade como Guga, Toy 
e Brixx, além do Ozi e dos participantes da oficina. 
Desses participantes, sete constituíram a primeira 
formação da TransCrew que hoje conta com seis 
participantes. A partir de fevereiro de 2017 o 
TransCrew inicia a sua trajetória de intervenção na 
cidade, elaborando e produzindo murais e também 
realizando oficinas de stencil para público LGBTI. A 
TransCrew é um grupo único, o primeiro que se tem 

conhecimento no Brasil formado exclusivamente 
por pessoas transgêneras.

De acordo com relatório divulgado pela Secreta-
ria de Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica (SDH-PR), o Brasil é um dos países que mais 
mata a sua população LGBT. Criar mecanismos de 
inclusão social, que possam reverter um problema 
estrutural no Brasil que atinge, sobretudo, a po-
pulação jovem, negra e parda, nas ruas e em suas 
próprias residências, operando de forma a desuma-
nizar as expressões de sexualidade divergentes da 
heteronormatividade, constitui um dos principais 
objetivos da TransCrew. Com a TransCrew surge 
uma possibilidade efetiva de registro do pensa-
mento, da necessidade e da existência de pessoas 
transgêneras no espaço urbano. 

Contato
wansmarquesaraujo@gmail.com
wmarquesaraujo@gmail.com

mailto:wansmarquesaraujo@gmail.com
mailto:wmarquesaraujo@gmail.com
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ASSOCIAÇÃO LÉSBICA FEMINISTA 
DE BRASÍLIA – COTURNO DE VÊNUS
Associação feminista

A Associação Lésbica Feminista de Brasília – 
Coturno de Vênus foi fundada em 2003. A Coturno 
de Vênus surge como uma organização lésbica, 
anti-racista e feminista com um espaço físico na 
cidade de Guará – DF, a Casa Roxa, servindo de 
apoio às lésbicas que precisavam de suporte em 
tempos de precariedade e violência. Além disso, 
muitas atividades ocorreram periodicamente, 
como as Ações Lésbicas, uma vez ao ano, no dia da 
visibilidade lésbica, em 29 de agosto, e workshops, 
cine-debate, grupos de estudo e ações ocasionais 
de caráter de intervenção. A sede de Coturno de 
Vênus também atuou como suporte de violência 
contra a violência na Lei Maria da Penha. Portanto, 
a Coturno de Vênus surge como uma organização de 
intervenção social com princípios que convergem 

com políticas que foram alcançadas e implementa-
das no Brasil.

 A Coturno de Vênus esteve presente na Confe-
rência Nacional sobre Políticas Públicas de Direitos 
Humanos LGBT, Conferência Nacional de Saúde, 
ocupando espaço em conselhos, como o Conselho 
Distrital de Direitos da Mulher e, assim, realizando 
controle social de políticas públicas. Também se 
reestrutura em um contexto de golpe à democracia, 
em que estão ameaçados esses direitos duramente 
conquistados. Com essa conjuntura política, a 
Coturno se encontra diante de desafios em que o 
avanço dos conservadorismos e fundamentalismos 
ameaçam a sua existência lésbica. Sua luta, coleti-
va e amorosa, é pela construção de uma sociedade 
radicalmente baseada pelo afeto entre mulheres.

Contato
coturnodevenus@gmail.com
leliadecastro@gmail.com

mailto:coturnodevenus@gmail.com
mailto:leliadecastro@gmail.com
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CAZA FILMES LTDA
Produtora de filmes

Caza Filmes é uma produtora de filmes, sediada 
em Brasília, com 11 anos de existência. Durante 
esse período, a Caza Filmes se dedicou à produção 
de mais de 20 curta-metragens, diversos média-
-metragens e dois longa-metragens. A grande 
maioria dos filmes produzidos pela Caza Filmes 
tratam sobre a temática LGBTI e têm diretores mili-
tantes do movimento LGBTI. Entre os diretores gays 
revelados pela Caza Filmes estão Rafaela Camelo, 
Thiago Vaz, Otávio Chamorro e Carlos Nina. Logo 
em sua fundação, a Caza Filmes lançou um edital 
interno e financiou com recursos próprios um filme 
de curta-metragem. O curta selecionado pela Caza 
Filmes para ser produzido foi As fugitivas, primeiro 
filme do diretor Otávio Chamorro. O filme conta a 
história de dois adolescentes que fogem juntos para 
viverem um relacionamento gay. 

A filmografia de temática LGBTI da Caza Filmes 
é expressiva e tem premiações em diversos festi-
vais de Filmes LGBT: As Fugitivas (2007), dirigido 
por Otávio Chamorro, prêmio como melhor roteiro 
no Festival Mix Brasil em 2007; Véi (2008), de 
Érico Cazarré, um média-metragem que tem como 
protagonista um personagem que se identifica 
como heterossexual mas que durante a história 
mostra compulsão por se relacionar sexualmente 

com homens; A arte de andar pelas ruas de Brasília 
(2011), de Rafaela Camelo, premiado em festivais 
de cinema de gênero; A Caroneira (2012), de Otávio 
Chamorro e Thiago Vaz, um road movie lésbico de 
comédia sobre uma mulher em busca de vingan-
ça; Vagabunda de meia tigela (2014), de Otávio 
Chamorro, curta-metragem tem como protagonista 
um adolescente gay que quer conquistar o menino 
mais bonito da escola, e recebeu o prêmio de 
melhor diretor no Festival Mix Brasil em 2015; e 
Jeitosinha (2017), o primeiro longa-metragem da 
Caza Filmes, exibido no Festival de Brasília em 
2017. O longa dirigido por Johil Carvelho e Sérgio 
Lacerda apresenta a história de um menino que é 
criado como se fosse uma menina e descobre sua 
sexualidade ao fugir de casa. O filme criou polêmica 
no lançamento e teve debate acalorado no festival 
ao tratar da temática LGBTI.

Com toda essa produção de filmes de temática 
LGBTI, a Caza Filmes pode ser reconhecida como 
uma produtora audiovisual que faz bons filmes de 
gênero e dá oportunidade a diretoras, diretores e 
artistas gays. Além disso, vale ressaltar que os fil-
mes produzidos pela Caza Filmes geraram debates 
acalorados e tiveram reconhecimento da crítica e 
do público nos locais que passaram.

Contato
contato@cazafilmes.com.br
erico@cazafilmes.com.br

mailto:contato@cazafilmes.com.br
mailto:erico@cazafilmes.com.br
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CARLA GIRIJA
Dançarina

Carla Girija é dançarina, arte-educadora, 
produtora e professora de yoga. Diretora geral e 
coreógrafa do grupo de cultura popular Trupé, que 
estuda as danças e músicas tradicionais da cultura 
Mandinga, do Oeste Africano. Natural de Brasília, 
iniciou aos 12 anos no Ballet Teatro, com Fernando 
de Azevedo. Mais tarde, prosseguiu seus estudos 
com a Nova Dança e o Contato Improvisação, com 
Giovanne Aguiar e Camilo Vacalebre, além cursar 
várias oficinas com professores dos EUA, Holanda 
e México. Nos anos 90, foi baterista da primeira 
banda Anarco-Feminista de Brasília: Kaos Klitoria-
no. Participou da sua formação em 1993, atuando 
até 2002 nesta banda reconhecida no circuito 
underground internacional. 

Dedicou-se muitos anos à prática da yoga, 
pesquisando várias vertentes e práticas diferentes. 
Realizou, de 2004 a 2009, trabalhos em dança, 
capoeira e intercâmbio cultural em países da 
América do Sul e Central (Venezuela, Colômbia, 
Costa Rica, Panamá e Nicarágua). Em 2004, 
participou do X Festival Internacional de Dança 
Contemporânea da Nicarágua, com o solo de dança 
IYA AIYE. Participou da fundação, em Costa Rica, 
do núcleo San José da Federação Internacional de 
Capoeira Angola (FICA), aprofundando ainda mais 
a rica expressão da capoeira e expressões culturais 

africanas nas Américas. Promoveu workshops 
com os mestres do Brasil Cobra Mansa, Valmir, 
Jurandir e Cabelo em Brasília, ajudando a difundir 
o conhecimento de capoeira na capital. Realizou 
a I Semana Brasileira em Costa Rica em parceria 
com a Embaixada do Brasil, em 2005. Em 2009, 
juntamente com os mestres de Capoeira da FICA, 
participou da II Semana Brasileira em Costa Rica, 
ministrando oficinas de Dança Afro. 

No ano de 2015, após várias tentativas ante-
riores que não tiveram continuidade, surge em 
Brasília o grupo de estudos de músicas e danças 
tradicionais do oeste africano, resultado de uma 
oficina com a cantora e dançarina Fanta Konatê. O 
grupo foi se fortalecendo e passou a ser chamado 
de Trupé – Percussão e Dança Africana. De 2015 
até 2017, o Trupé realizou oficinas com mestres da 
Guiné Conakri e Senegal que foram determinantes 
para o seguimento dos estudos. A trajetória de 
Carla com o grupo culminou no espetáculo Mandé 
Moba – Força Ancestral. Desse modo, o grupo de 
estudos Trupé – Percussão e Dança Africana deu 
vida ao Mandé Mobá, que surge com muita força 
e beleza celebrando a vida e a cultura popular. O 
espetáculo foi exibido em praças, feiras e espaços 
culturais nas cidades da Ceilândia, Planaltina, 
Estrutural, São Sebastião, Gama e Plano Piloto. 

Contato
mulasimcabeza@gmail.com
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ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA  
E CULTURAL QUILOMBO T’OJU LABÁ

A Associação Religiosa e Cultural Quilombo 
T’Ojú Labá do Ilê Asè T’Ojú Labá, criada em 2007 
pela Iyalorixá Dora Barreto, “Mãe Dora T’Oyá”, tem 
como objetivo a promoção e valorização da religio-
sidade, cultura e saberes dos povos e comunidades 
de matriz africana no Brasil. 

A diáspora dos africanos escravizados trouxe 
uma carga social, religiosa e cultural intensa, de 
modo que as manifestações culturais de matriz 
africana são fundamentais para compreensão 
da história brasileira. Os povos e comunidades 
tradicionais de matriz africana são grupos que se 
auto identificam e se organizam a partir dos valores 
civilizatórios e da cosmovisão trazidos por africanos 
transladados durante o sistema escravista. O 
candomblé é uma religião afro-brasileira que se 
constituiu no Brasil no século XIX, como parte da 
herança cultural dos africanos escravizados. Os 
terreiros de Candomblé constituíram-se historica-
mente enquanto territórios próprios, caracterizados 
pela vivência solidária, pelo acolhimento e pela 
prestação de serviços a suas comunidades e às 
comunidades próximas, em sua maioria localizadas 
em áreas de vulnerabilidade social. 

As iniciativas que vem sendo desenvolvidas 
pela Associação Religiosa e Cultural Quilombo 
T’Ojú Labá têm como objetivo salvaguardar a 
memória e as formas de expressão e preservação 
da ancestralidade por meio de atividades como 
rodas de samba, ensino de música, formação de 
grupos musicais, oficinas, livro e literatura, saraus, 
organização e participação em palestras, entre 
outras ações educativas. Todas as atividades são 
integradas ao patrimônio do terreiro.

As diversas frentes de atuação da Associação 
são responsáveis por envolver a comunidade e 
promover bens culturais para além dos muros do 
terreiro, contribuindo para o reconhecimento e 
valorização das manifestações de matriz africana, 
na luta contra o racismo, a discriminação e a intole-
rância religiosa. Além de colaborar com a formação 
sociocultural da sua comunidade e de comunidades 
próximas, oportuniza geração de renda para 
população afro-brasileira no Distrito Federal. O foco 
da Associação Quilombo T’Ojú Labá nos últimos 
anos está estruturado em 4 principais eixos: saúde 
e cura; educação; cultura e alimentação.

Contato
tojulaba@gmail.com; dorabarreto@gmail.com

mailto:tojulaba@gmail.com
mailto:dorabarreto@gmail.com
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EDILEUZA PENHA DE SOUZA

Militante do Movimento de Mulheres Negras 
há mais de trinta anos, Edileuza Penha de Souza 
é professora e pesquisadora, tendo atuado em 
diferentes instituições de ensino desde 1984. Em 
Brasília, além da militância cultural e política, atua 
na área de educação e cinema. Desde 2007, tem 
trabalhado com as disciplinas: Pensamento Negro 
Contemporâneo e Etnologia Visual da Imagem do 
Negro no Cinema (ETNOVIS) na Universidade de 
Brasília (UnB). Também atuou no ensino fundamen-
tal e médio, na educação de jovens e adultos e no 
ensino superior de instituições públicas e privadas. 

Doutora em Educação pela UnB e Mestre em 
Educação e Contemporaneidade pela Universidade 
do Estado da Bahia (Uneb), é uma pessoa convicta 
de que a docência no ensino superior é um dos 
caminhos para prosseguir, partilhar e disseminar 
conhecimentos na área de educação e cultura, tem-

perados por permanente militância em movimentos 
sociais, notadamente o Movimento de Mulheres 
Negras e o Cinema Negro. Além da atuação em sala 
de aula, Edileuza é orientadora de um grupo de 
estudantes negros/as que se reúne semanalmente 
na UnB para ler, refletir, analisar e escrever sobre 
filmes, obras de intelectuais e cineastas negros(as).

Edileuza produziu e organizou diversas publi-
cações, além de realizar projetos de Mostra de 
Cinema Quilombola, documentários, oficinas e 
formação, sempre com foco e subsidiada pela Lei 
10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para 
incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura 
Afro-Brasileira”, em especial nas áreas de Educa-
ção Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

Contato
edileuzapenhadesouza@gmail.com

mailto:edileuzapenhadesouza@gmail.com
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MESTRE PAU-PEREIRA

Flávio Paulo Pereira, Mestre Pau-Pereira, é gra-
duado pela Faculdade de Artes da UnB e formado 
mestre de capoeira desde 1999. Sua caminhada 
e luta pela arte, no entanto, começaram em 1983, 
quando iniciou no Grupo Capoeira e Integração 
Social de Planaltina (CISP), com o mestre Paulo dos 
Santos, responsável por seu aprendizado e transfe-
rência da arte. 

Em 1990, fundou, na área rural de Planaltina, 
Taquara e Pipiripau, o grupo de capoeira Projeto 
Pau-Pereira, com o objetivo da valorização e ma-
nutenção da tradição da capoeira, samba de roda, 
maculelê e de produção de instrumentos musicais. 
Atualmente, a capoeira do Projeto Pau-Pereira 
acontece em três locais de Planaltina: Casarão da 
Praça do Museu no Setor Tradicional de Planaltina, 
sob a supervisão do Mestre Pau-Pereira; Núcleo 
Rural Taquara, sob a supervisão do professor Tatu; 
e Núcleo Rural São José, sob a supervisão do 
professor Manel.

Em 1992, Mestre Pau-Pereira foi graduado 
contramestre com o recebimento da corda roxa. 
Em 1996, ano no qual ingressou na então Fundação 
Educacional do Distrito Federal, hoje denominada 

Secretaria de Educação, permaneceu no Pipiripau 
como professor de Ensino Fundamental. No mesmo 
período, formulou projeto de educação que visava 
trabalhar a Capoeira em escolas públicas. Os 
alunos tinham aulas de capoeira e eram convidados 
a realizar apresentações em circuitos pedagógicos, 
reuniões educacionais, faculdades e encontros 
culturais até o ano de 1999, quando o projeto foi 
interrompido. A partir de então, Mestre Pau-Pereira 
tornou-se professor da pré-escola, sempre carre-
gando para a sala de aula seu berimbau, para tocar 
e cantar com as crianças. 

Inspirado pelo verde do Cerrado e utilizando a 
capoeira como ferramenta didática, que contempla 
linguagem corporal, rítmica e musical, o professor 
idealizou o projeto ABCerrado, com o objetivo de 
trabalhar, com os alunos, a importância de pre-
servação do meio ambiente. O projeto contempla 
atividades de leitura, escrita, produção textual, 
interpretação de texto, pintura e desenhos artís-
ticos. A socialização dessas atividades é feita na 
roda de capoeira, que nunca deixou de ser o eixo 
motivacional do trabalho. 

Contato
fb.com/abcerrado
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JORGE AMÂNCIO

Jorge Amâncio atua na área da literatura 
afro-brasiliense, contribuindo para a projeção e 
surgimento de poetas afro-brasilienses. É licencia-
do em Física, com pós-graduação em Matemática 
para Professores e em Resolução de Problemas de 
Geometria, pela Universidade de Brasília. Exerceu 
a profissão de Controlador de Tráfego Aéreo e de 
Professor na Secretária de Educação do DF. Fundou 
o Centro de Estudos Afro-brasileiros e o Grupo 
Cultural Axé Dudu. 

Sua atuação na literatura é focada, princi-
palmente, na poesia, tendo publicado os livros 
“Negrojorgen”, “Batom d’amor e morte” e “Nós 
Outrxs”, além de ter participado de inúmeras 
antologias e ter tido seus poemas publicados em 
revistas e jornais. O poeta pertence às seguintes 
entidades literárias: Academia de Letras do Brasil 
(DF), Coletivo de Poetas de Brasília, Sindicato dos 
Escritores do Distrito Federal, e Viva Arte. 

Contato
amancio.jorge@yahoo.com

mailto:amancio.jorge@yahoo.com
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PAULO DAGOMÉ

Paulo Dagomé é poeta, descendente de 
quilombolas, idealizador, co-fundador e gestor de 
importantes organizações populares voltadas ao 
incentivo da arte, cultura e conscientização política 
na Região Administrativa de São Sebastião, atuando 
em sua comunidade há mais de vinte anos. Paulo é 
libriano, nascido em Vitória da Conquista, vigilante 
noturno por necessidade e ativista sociocultural 
tardio. Tem 53 anos, é casado e tem seis filhos, 
sendo a trajetória de sua família ligada a movimen-
tos culturais, artísticos e políticos. 

Paulo foi morador de Ceilândia e reside em São 
Sebastião desde 1993. Iniciou sua militância na 
cidade em favor das artes, expondo seus quadros, 

declamando seus poemas ou cantando em bares, 
escolas e centros culturais, a partir de 2001. 
Autodidata e com espírito de liderança comunitária, 
acredita na potência transformadora que a coletivi-
dade tem para transformação do cotidiano. Fundou 
o grupo cultural Radicais Livres e o Sarauradical, 
espaço para produção artística de São Sebastião, 
em que cantores, atores, poetas, declamadores, 
pintores, artistas e público em geral se apresen-
taravam mensalmente. Em 2010, fundou-se o 
Movimento SuperNova, no qual Paulo atua com a 
missão de proporcionar vitrine cultural através de 
várias ações e projetos. Paulo Dagomé é também 
compositor premiado em festivais de música no DF. 

Contato 
dagomeh.blogspot.com.br/ 
fb.com/dagomeh 
youtube.com/user/paulodaguma 
paulodagomeh@gmail.com

mailto:paulodagomeh@gmail.com
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ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA BLOCO 
AFRO OBARÁ – GRUPO OBARÁ

Desde 2009 no cenário cultural, o Grupo 
Cultural Obará vem desenvolvendo diversas 
atividades no fortalecimento da cultura no Brasil 
e no Mundo. Realizando e formando mais de 3 mil 
alunos em módulos iniciais, através de oficinas de 
percussão, dança afro, canto, teatro, áudio e vídeo e 
luthier, o grupo circula por Regiões Administrativas 
do DF, como Taguatinga, Ceilândia, Santa Maria, 
São Sebastião, Estrutural, Guará, Vila Telebrasília, 
Vila Planalto, Asa Norte, Sobradinho, Paranoá e 
outras. O grupo já foi selecionado para realizar 
apresentações através de chamamentos públicos 
da Secretaria de Cultura, além de ter executado 
convênios com a pasta

Em 201, o grupo se tornou a frente do projeto 
de verão “Bom fim de semana”, em Brasília, no qual 
pôde embalar finais de tarde dos domingos. Na sala 
de dança do Teatro Nacional, o grupo atende cerca 
de oitenta participantes das oficinas gratuitas de 
dança afro, teatro, canto e percussão realizadas 
sem nenhum fomento adicional. Em 2012, o Grupo 
Cultural Obará foi convidado pela Universidade de 
Brasília para participar do Festival Latino Ameri-
cano Africano de Arte e Cultura (Flaac), no qual 
ministrou aulas de percussão e seus bailarinos 
realizaram parceria com a companhia de dança 

Balé Folclórico da Bahia, na abertura do festival. 
Em 2013, com o apoio da SEPIR-DF, realizou a 

temporada do musical “Esferas”, na Sala Martins 
Penna. No mesmo ano, participou do Grande Arras-
tão Cultural, promovido pela Secretaria de Cultura, 
na abertura da Copa das Confederações no Brasil. 
Também em 2013, o Grupo Cultural Obará realizou 
a junção de seus grupos de Salvador e de Brasília, 
na Bahia, para realizar a “Festa da Lavagem da 
Escadaria da Igreja do Bonfim” e a “ Festa de Ie-
manjá – 2 de fevereiro”. No ano de 2014, executou 
o convênio Esferas Musicais, quando atendeu mais 
de dez escolas em oficinas formativas, no formato 
itinerante, atingindo assim mais de 1500 alunos 
da rede pública de ensino. Em 2015, executou o 
convênio Tambor na Cidade com a mesma temática 
e estrutura. Em 2016, executou o convênio Mosoró 
Dayo, no qual apresentou musical no teatro da 
Universidade Paulista (Unip), com entrada gratuita 
a escolas da rede pública de ensino e ao público em 
geral. O grupo expandiu suas atividades em 2017, 
através de convênio com a Secretaria da Criança, 
Adolescente e Juventude do DF, atendendo às 
unidades do Centro Juventude,em Ceilândia e 
Estrutural e a 9 escolas públicas de Ensino Médio. 

Contato
projetobara@gmail.com

mailto:projetobara@gmail.com


Prêmio Cultura e Cidadania 2018  > Culturas afro-brasileiras  > Pessoa jurídica

145

ILÊ ODÉ AXÉ OPÔ INLÉ

Fundado em junho de 2009 pelo Babalorixá 
Aurélio de Odé, o Ilê Odé Axé Opo Inle figura hoje 
como uma das maiores Casas de Culto de Matriz 
Africana do DF e Entorno. Localizada em Planaltina, 
a casa tem prestado atendimento humanitário 
de forma ininterrupta a aproximadamente 120 
pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos. O atendimento baseia-se no 
princípio fundamental da cultura ancestral africana 
de acolhimento, cuidado integral e orientação 
pessoal. A atuação da comunidade está relacionada 
tanto com o cumprimento de sua função religiosa 
de culto, manutenção e respeito à tradição iorubana 
de raiz Ketu, quanto ao desenvolvimento e fomento 
de ações socioculturais diversas, como realização 
de eventos beneficentes, oficinas de música, 
teatro, capoeira, entre outras voltadas para sua 
comunidade. Assim, o Ilê Odé Axé Opô Inlé tem 
desempenhado um papel fundamental na promo-
ção da cidadania e do desenvolvimento social da 
população de região de Planaltina (DF). 

Importante destacar que a cidade de Planaltina 

ocupa a 19º posição no índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do Distrito Federal e que 73% de 
sua população é autodeclarada negra, de acordo 
com dados da Pesquisa Metropolitana por Amostra 
de Domicílios (PMAD/2015). A conjugação dos 
indicadores de raça/cor e de acesso à segurança, 
educação, ocupação e saúde sinalizam para a 
flagrante vulnerabilidade social da região e para 
a demanda urgente por espaços de sociabilidade 
comprometidos com a inclusão social, em especial 
da população negra que compõe a maioria demo-
gráfica da cidade. 

É imperativo, portanto, o papel de relevância 
do Ilê Odé Axé Opô Inlé na promoção de iniciativas 
que vão de encontro à inclusão da população negra 
e combate ao racismo, à luz do acesso à cultura 
capitaneada pelos Povos e Comunidades Tradicio-
nais de Terreiro, conforme disposto pelo Estatuto 
da Igualdade Racial e pelo I Plano Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comuni-
dades Tradicionais de Matriz Africana. 

Contato
Projetos.ileode@gmail.com
omogiyanl@gmail.com

mailto:Projetos.ileode@gmail.com
mailto:omogiyanl@gmail.com
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MOVIMENTO AFRODESCENDENTE 
DE BRASÍLIA (MADEB)

O grupo cultural Madeb é uma organização 
cultural idealizada em 2010, que tem como objetivo 
a conscientização da comunidade, em especial 
estudantes, sobre cultura e questões sociais que 
envolvam o povo negro, tendo como base a Lei 
10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da 
História e Cultura Afro-Brasileira nos estabeleci-
mentos de nível fundamental e médio de educação 
públicos e privados, resgatando a contribuição do 
povo negro nas áreas social, econômica e políticas 
pertinentes à História do Brasil. O Madeb idealiza 
projetos que promovem o bem-estar, a saúde, o 
lazer e a integração da comunidade em projetos 
como o “Africanidades nas escolas”, que realiza 
atividades que contam com teatro, dança e moda 
afro, além de palestras, rodas de conversas e 
atividades lúdicas.

Em sua atuação, o Madeb vem viabilizando o 
acesso à cultura e informação, a fim de contribuir 
para o fim do racismo e de qualquer tipo de 
discriminação. Desde 2011, ao organizaçõa, através 
de diversas parcerias, produz e realiza anualmente 
o evento em comemoração ao Dia Internacional de 
Combate ao Racismo – 21 de março, e Mostra Cul-
tural Afro-brasileira do Gama, em celebração ao Dia 
da Consciência Negra – 20 de novembro, contando 
com a participação da comunidade e escolas, com 
o intuito de integrar e sensibilizar a respeito da luta 
contra a segregação racial e social e o racismo, por 
meio de palestras, shows musicais, exposições 
artísticas e teatros. 

Contato
Madeb.df@hotmail.com; ruyperpetuo@hotmail.com

mailto:Madeb.df@hotmail.com
mailto:ruyperpetuo@hotmail.com
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BBOY PAPEL

Alan Jhone Moreira, Bboy Papel, ingressou no 
mundo da dança de rua em 1998 e, desde 2000, 
realiza atividades que contribuem para a promoção, 
difusão e valorização da cultura hip hop. Iniciou sua 
paixão pela dança de rua, o breaking, em Ceilândia, 
onde foi nascido e criado. Em sua trajetória, foi 
vencedor, como dançarino,de aproximadamente 
trinta competições de nível nacional, viajando para 
países como Estados Unidos, Alemanha e Suíça, 
representando a cultura hip hop do Brasil. 

Bboy Papel atua também com oficinas de reabi-
litação para menores do CAJE, CESAMI e CIAGO e 
participa de projetos sociais no Centro de Orienta-
ção Socioeducativo (COSE) e Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS). Desde 2010, mantém 
um projeto social, denominado “In Steps”, com o 
objetivo de resgatar e fortalecer a história do hip 
hop, potencializando e engajando crianças e jovens 
na dança de rua. Além disso, Bboy Papel adota 
uma política de participação em apresentações de 
dança, workshops e oficinas de projetos sociais que 
visam à promoção e valorização da cultura hip hop 
junto às comunidades carentes do Distrito Federal. 
É, também, criador e realizador do Festival Nacional 

“Quando as Ruas Chamam”, queª se tornou um dos 
mais expressivos eventos de breaking da América 
Latina, sendo vencedor, por 2 anos consecutivos, 
na categoria de melhor evento, do “Prêmio de 
Breaking Latino Americano”. 

Devido a sua atuação como militante cultural na 
área de dança, alcançou o respeito e a confiança de 
grupos e movimentos de dança do DF, tendo sido 
eleito para a primeira composição do Colegiado 
Setorial de Dança do Distrito Federal. Também faz 
parte do Conselho de Economia Criativa (CONEC-
-DF), representando a sociedade civil. Em 2016, 
por sua representatividade e liderança dentro da 
cultura hip hop, foi homenageado pela embaixadora 
dos Estados Unidos, Liliana Ayalde, na cerimônia de 
aniversário de 75 anos do Programa Internacional 
Visitor Leadership Program (IVLP), do qual já havia 
participado, em 2009, representando ativistas do 
país. Tal reconheciment possibilitou a realização de 
parceria com o Departamento de Estado Americano 
e a Universidade da Carolina do Norte, permitindo 
que a Ceilândia recebesse o programa de hip hop 
“Next Level”, através do projeto Urbanidades, 
idealizado em 2017 por Bboy Papel.

Contato
papel_a4@hotmail.com
quandoasruaschamam@gmail.com

mailto:Papel_a4@hotmail.com
mailto:quandoasruaschamam@gmail.com
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STEIN ANISTIA

Alex Carneiro Sampaio, Stein Anistia, atua há 
vinte e dois anos como rapper e produtor cultural 
no movimento hip hop, somando dez discos 
gravados, 1 documentário, 3 DVDs e apresentações 
em dezenas de shows por todo país. 

Responsável pela produção de consagrados fes-
tivais de hip hop no DF, Stein ainda atua como arte 
educador, levando a cultura hip hop para crianças e 
adolescentes das escolas públicas e do sistema so-
cioeducativo e prisional. Ainda, foi roteirista e diretor 
do documentário “Voz de Rua”, com a proposta de 
difundir o movimento hip hop e a história de atores 
históricos que o integram. Desde 1996, vem atuando 
como compositor e rapper. Começou sua carreira em 
grupo, tendo participado do grupo Provérbio X, como 
compositor e vocalista, quando compôs hits como 
“Sistema x” e “Unção procede”. Durante os anos em 
que Stein esteve no grupo, participou da gravação 
de 3 CDs: “Provérbio X”; O Anticrime; e PX Parte 
1, Parte 2. Depois de 5 anos, Stein iniciou um novo 
projeto de criação de disco solo.

Fazem parte da sua discografia: O preço das 
decisões (2005); Quem crer será salvo quem não 
crer está condenado (2008); Up 12 tribos; Coletâ-
nea sou cristão volume 1, 2 e 3 (2012, 2013, 2014); 
A causa é séria (2016); Seja luz (2018). Stein 
Anistia apresentou-se em várias cidades, entre 
elas Manaus, Brasília e RIDE, Fortaleza, Tocantins, 
São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Campo Grande, 
Cabeceiras De Goiás, Rio de janeiro, entre outras.

Hoje, além do trabalho musical, Stein Anistia 
também atua como produtor e organiza o evento 
anual “Aviva” de hip hop, que já está na décima 
primeira edição e tem mobilizado adeptos em 
todo o Brasil. Stein produziu eventos e projetos, 
como: “Expo Hip Hop”, na Praça do Trabalhador, 
em Ceilândia; “Hip hop solidário”, no ginásio da 
Guariroba, também em Ceilândia; Periferia 360, no 
Museu Nacional e no estacionamento do estádio 
Cerejão. Foi também um dos produtores do Festival 
UP Crew.

Contato
e-mail: Stein_anistia@hotmail.com

mailto:Stein_anistia@hotmail.com
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GOG

Genival Oliveira Gonçalves, mais conhecido 
pelo seu nome artístico GOG, é um rapper, cantor, 
e escritor brasileiro com trinta anos de história no 
rap nacional, que ganhou a alcunha de Poeta. É um 
dos pioneiros do movimento rap no Distrito Federal 
e atua na Cena hip hop de Brasília, desde sua 
primeira coletânea, “Rap Ataca”. 

Para apresentar seus trabalhos e dar oportu-
nidades a novos talentos, o cantor lançou o selo 
independente “Só Balanço”, cujo o primeiro projeto 
foi o LP “Vamos Apagá-los... Com o Nosso Raciocí-
nio”, de sua autoria. A “Só Balanço” tornou-se loja 
de discos em 1996 e, posteriormente, estúdio de 
gravação. Em 1999, a “Só Balanço” lançou “GOG 
CoMvida”, primeira coletânea de rap do Distrito 
Federal, e “Família G.O.G – Fábrica da Vida”, com a 
proposta de ceder espaços para novos artistas. O 
próximo álbum, “Tarja Preta”, foi lançado em 2004, 
recebendo o Prêmio Hutúz de melhor disco do ano. 
Em 2009, lançou o CD “Cartão Postal Bomba!”, ao 
vivo. O lançamento desse CD foi feito com exclu-
sividade pela internet, apresentando uma nova 
proposta de negociação, divulgação e distribuição, 
reforçando assim, a interação com o público e 
promovendo o discurso conceitual da autogestão 
para debate. 

A aproximação com a literatura marginal e 
os movimentos culturais são essenciais para a 

sobrevivência do texto e do teor evolutivo do hip 
hop, que segundo GOG, estreita alianças com vários 
ativistas: Sérgio Vaz, Cooperifa, Férrez, 1daSul, 
Nelson Maca, Coletivo Blackitude, Alessandro Buzo, 
Suburbano Convicto e Sacolinha Graduado, entre 
outros. Sua atuação também se aproxima de movi-
mentos sociais como: MST, MTST e Ação Educativa, 
que se tornaram parceiros de seu trabalho. Em 
2010, lançou seu primeiro livro, intitulado “A Rima 
Denuncia”, com quarenta e oito letras de rap de 
diferentes fases de sua carreira. Em 2015, lançou o 
projeto “ISO 9000 do Gueto”, do qual participaram 
Zeca Baleiro, Dhy Ribeiro, Ellen Oléria, Hamilton 
de Holanda, Kalyne Lima, Zé Brown, Wellyngton 
Abreu, Kiko Santana, Gato Preto, entre outros 
artistas. Em 2017, lançou o disco ‘Mumm – Ra High 
Tech’, seu 11º disco, que contou com as partici-
pações de: Rebbeca Realeza, Thabata Lorena, 
AfroRagga, Thiago Jamelão, Willocking, VJ Jean 
Carlos e DJA. 

Atualmente, GOG faz shows, palestras, debates 
e rodas de conversa em todo o Brasil, sempre 
pontuando o combate ao racismo e a promoção 
da igualdade racial e das periferias em escolas, 
centros prisionais, universidades, programas de 
rádio, TV, internet e eventos nas periferias e nos 
grandes centros. 

Contato
familiagog@yahoo.com.br; assessoria.sobalanco@gmail.com

mailto:familiagog@yahoo.com.br
mailto:assessoria.sobalanco@gmail.com
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MARKÃO “O RAPPER”

Marcos de Almeida Santos, Markão, atua no 
movimento hip hop, desde 1990, com 7 trabalhos 
gravados, incluindo LPs, CDs e fitas cassete, 2 
trabalhos lançados nas mídias sociais e digitais, 
além da realização de inúmeros shows em Brasília, 
São Paulo e Rio de Janeiro. 

Começou seu trabalho nas ruas do Guará e 
atualmente circula por todo DF e por outros estados 
do Brasil. Nos shows e eventos de que participa, 

costuma trabalhar junto a outras pessoas do 
movimento hip hop, além de grafiteiros e dança-
rinos de break. Sua atuação visa à valorização e 
respeito ao povo negro e periférico através de suas 
rimas e atitudes. Por meio da musicalidade, postura 
e ativismo, sempre lutou para igualdade entre os 
semelhantes, valorização do povo negro e combate 
ao racismo e o preconceito.

Contato
Email: mamutoso@gmail.com

mailto:mamutoso@gmail.com
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RAPPER JAPÃO

Marcos Vinicios de Jesus Morais, o rapper Japão 
iniciou suas atividades na cultura hip hop através 
da dança de rua (break), em 1982. Em 1989, 
ingressou no rap nacional e segue até hoje difun-
dindo, valorizando e preservando a diversidade 
cultural através de seus trabalhos na música e no 
ativismo social. Ceilandense, nascido na periferia 
de Brasília, é considerado um dos principais nomes 
do rap nacional e um dos grandes responsáveis 
por levar o nome de sua cidade Ceilândia para todo 
Brasil. 

Como rapper e ativista social, participa de 
projetos como o “Rap com Ciência”, “Rap Hour nas 
Escolas”, “Hip Hop contra o crack”, “Atitude Hora 
H” e o projeto “Roda de Rap”, idealizado por ele e 
realizado no sistema socioeducativo. A linguagem 

do rap é o principal fio condutor dos projetos idea-
lizados pelo rapper e foi, através dessa linguagem, 
que ficou conhecido nacionalmente, quando atuava 
com o grupo Esquadrão Mc´s (1989-1992) e quan-
do fez parceria com o rapper GOG (1993-2000). Há 
dezoito anos, Japão está a frente do grupo Viela 17, 
que começou nas ruas da Ceilândia Norte e hoje 
ocupa palcos e outros espaços dentro e fora do DF.

Além de lutar por igualdade, seu trabalho tem 
foco a equidade, uma vez que acredita que se deve 
respeitar o semelhante para que, em um futuro 
próximo, o jovem negro lute por um espaço de 
forma igualitária, tendo como pontos de partida a 
educação, a cultura e a luta por justiça social. 

. 

Contato
Viela17producoes@gmail.com
Japaoviela17@gmail.com

mailto:Viela17producoes@gmail.com
mailto:Japaoviela17@gmail.com
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DJ OCIMAR DOBOMB

Ocimar Diogenes Feitosa, DJ Ocimar Dobomb, 
conheceu, em 1990, aos 16 anos, os bailes do 
“Quarentão”, organizados pela Power Disco Dance. 
Em 1991,apaixonou-se pelas pick up’s e iniciou sua 
carreira como DJ. Com o amigo de infância Marcelo 
Machado do Ramos Junior, conhecido como Jr. 
Killa, formou a dupla de DJs Peso Lega”, que durou 
até 1995. A dupla participou do evento de lança-
mento do álbum “Raio X Brasil”, do Racionais MC’s, 
na Aruc. No mesmo ano, formaram o grupo de rap 
Mensageiros da Paz, sendo Ocimar o MC do grupo. 

Em 1994, a dupla foi convidada para ser DJ 
do rapper GOG e também participou da Maratona 
de Rap, realizado no gramado da Torre de TV. Em 
1995, a dupla foi convidada pelo Dog Daia para o 
projeto da festa “DaBomb”, em Taguatinga. A partir 
de então, DJ Ocimar seguiu com projeto junto com 
Dog Daia. Em 1997, foi contratado para trabalhar 
em loja especializada na cena hip hop, onde 
começou a instruir suas primeiras aulas de curso de 
DJ. Nesse mesmo ano, formou o grupo CruciaL,que 
se apresentou com os Racionais MCs e participou 
de CD do grupo Provérbio X. Com reconhecimento 
e parcerias consolidadas, em 1999, foi convidado 
para participar do CD “Kabala Valorizando Nossa 

Arte” e do grupo de dança Reforços Breakers, 
quando se apresentou no programa Yo, da MTV, em 
São Paulo. Ocimar também participou de shows dos 
grupos Álibi, Cirurgia Moral, Dj Jamaika e Socieda-
de Anônima. 

Em 2001, Ocimar fez apresentação no projeto 
“Millenium Rap”. Com a popularização do hip hop, 
passou a tocar em várias casas noturnas de Brasília 
e entorno. Inaugurou loja no Conic, criou o sistema 
de sound system Da Bomb e tocou em grandes 
festivais. O DJ recebeu o Prêmio Hip Hop 2010 – 
Edição Preto Ghóez, realizou uma edição da festa 
Dabomb e organizou o evento Brasília Outro 50, no 
aniversário de Brasília de 50 anos. Produziu, ainda, 
projetos como Dabomb, BlackFusion, Dabomb in 
the Hood e Dabomb Celebration, foi residente no 
Lakers Café e Hip Hop no Parque, participou do Fifa 
Fan Fest 2014.

Atualmente, é residente no Lazer das Quebra-
das, realizado na Casa do Cantador e JK Shopping, 
e é DJ do grupo de rap Coktel Molotov. Em 2018, 
apresentou-se no Festival UpCrew, no Estádio 
Nacional, no Lazer Eu sou das Antigas, na Ceilândia, 
entre outros eventos.

Contato
Facebook: facebook.com/dj-ocimar
djocimar@gmail.com; lucasmub@gmail.com

mailto:djocimar@gmail.com
mailto:lucasmub@gmail.com
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GIA MORAL

Paulo Rogério Gomes de Oliveira, conhecido 
como “rei” do grupo de rap “Cirurgia Moral”, o 
rapper atua há trinta anos na área do rap/hip hop. 
Sua própria historia se confunde com a do hip 
hop nacional. Jovem, negro e de família humilde, 
destacou-se, no fim dos anos 1980, como uma 
das maiores revelações do rap brasiliense, tendo 
lançado dez discos e vários videoclipes. 

Rei contribuiu para o fortalecimento do 
movimento hip hop no DF e no Brasil, tendo sido 
diretamente responsável pela contratação dos 
grupos Câmbio Negro, em 1993, e Consciência x 
Atual, em 1998, pela gravadora Discovery. Fundou, 

juntamente com o DJ Jamaika, o grupo Álibi, criou 
a grife “Cirurgia Caps e Acessórios”, é proprietário 
do estúdio Majestic, e faz parte de projetos como: 
“Hip-Hop Contra o Crack”, “Rap Hour nas Escolas”, 
“Rapensando nas Escolas”, e “Hip hop Contra a 
Fome”. 

As músicas do grupo Cirurgia Moral, do qual Rei 
é vocalista, mostram a desigualdade racial, social 
e cultural, abordando temas como: a realidade 
carcerária e encarceramento da população negra; 
violência; e drogas, sempre apontando para uma 
saída e mostrando para os jovens que a criminalida-
de não é a solução para os problemas.

Contato
Rei.cirurgia@gmail.com

mailto:Rei.cirurgia@gmail.com
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DJ CHOKOLATY

Paulo Sérgio de Freitas Araújo, DJ Choko-
laty completou quarenta anos de trajetória no 
movimento hip hop em 2018, atuando como DJ, 
produtor musical e produtor audiovisual desde os 
anos 1980. É diretor e apresentador do programa 
de TV ,“Vídeo Black Mix”, que já soma mais de 1 
milhão de visualizações no canal do youtube e do 
programa de rádio, “Cultura Black”, que é transmi-
tido pela Rádio Cultura e tem o intuito que de ser 
um veículo de comunicação, de difusão da cultura 
e de intercâmbio de conhecimentos e experiências. 
Chokolaty é, também, DJ da rapper Vera Verônika 
há mais de 20 anos e residente de vários bailes 
blacks consagrados, como o baile “Makossa” em 
Brasília.

Pioneiro da black music no Centro-Oeste e 
representante do hip hop e do estilo old school, 
consagrou-se tocando em bailes no DF e em outros 
estados e ajudando a formar dezenas de novos pro-
fissionais DJs, por meio de seu conhecimento musi-

cal e técnicas apuradas de mixagem, aperfeiçoadas 
ao longo de décadas de carreira. DJ Chokolaty é 
mestre dos toca discos e disseminador da cultura 
hip hop, ao fazer uso dos veículos de comunicação 
dirigidos por ele para difundir a cultura. 

DJ Chocolaty é também arte-educador na área 
de audiovisual, realizando oficinas em projetos 
em escolas e unidades do sistema socioeducativo 
prisional, como “Picasso não pichava” e outros. Um 
de seus principais projetos é “A arte da discoteca-
gem”, um evento periódico de caráter educativo 
que já rodou por inúmeras Regiões Administrativas 
do DF, priorizando as periferias. No evento, ocorrem 
apresentações artísticas e workshops com Djs e 
discotecagem com DJ Chokolaty e convidados. 
Chokolaty promove espaços de voz para a juven-
tude negra e procura ocupar as cidades para fazer 
arte e promover a autoestima da juventude de 
periferia por meio da música.

Contato 
E-mail: professorcky@gmail.com
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RIVAS

Rivanilson da Silva Alves, Rivas, é um artista 
versátil. Começou sua carreira usando o codinome 
Kabala, quando já atuava no segmento do hip hop 
brasileiro como rapper (cantor), MC (mestre de 
cerimônia), bboy (dançarino) e graffiteiro (artes 
plásticas urbanas). Formou, em fins da década de 
1980, seu primeiro grupo de rap, BSB Boys, e de 
break dance (breaking), Reforços Breakers. Como 
grafiteiro, inundou as ruas do DF com a arte do 
graffiti, usando aerografia e depois, spray. 

Com relevante atuação na comunidade, promo-
veu a criação coletiva do Encontro de bboys (hoje 
denominado Encontro de B.Boys e B.Girls BSB-DF 
e Entorno), que já ocorre há mais de vinte anos e 
permanece como evento mensal de cultura urbana. 

Em meados da década de 90, formou, com DJ 
Jamaika, o grupo Álibi, de expressão nacional. 
Seguiu, durante alguns anos, carreira solo, quando 

produziu seu primeiro álbum, até formar novamen-
te o grupo Reforços Breakers. Já no anos 2000, 
como cantor, compôs a banda de black music Betel 
Band. Fundou também a equipe Força Tarefa, um 
coletivo de artistas e arte educadores que dissemi-
nam, fortalecem e projetam a cultura urbana e seus 
artistas, em especial da cultura hip hop. Foi um dos 
protagonistas do seguimento da break dance, de-
sencadeando a revitalização e criação de diversos 
grupos de breaking no DF e em todo país. 

Em toda sua atuação, Rivas tem desenvolvido 
ações, atividades, shows, palestras, oficinas, 
projetos e espetáculos dinâmicos, inovadores 
e que dialogam com a linguagem popular e da 
cultura urbana. Assim, tem desenvolvido, na área 
sócio-cultural: empreendedorismo social; sustenta-
bilidade artística; economia criativa e solidária; arte 
educação; e produção cultural.

Contato
rivasfg@gmail.com
Facebook: Rivas Força Tarefa, Rivas Alves, Rival Alibi

mailto:rivasfg@gmail.com
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GRUPO MINAS DE STYLU

O grupo Minas de Stylu começou com a ideia 
de um projeto feminino, no qual seriam realizados 
eventos sociais para comunidades carentes, 
tratando de parcerias com instituições de mulheres 
e afins. Logo, surgiu a ideia de formar o grupo de 
rap/hip hop para tratar de questões ligadas ao 
empoderamento feminino através de música. Atual-
mente, o grupo segue a proposta de realização de 
eventos em comunidades carentes, como no setor 
habitacional Sol Nascente, em Ceilândia. 

Através do seu trabalho de cunho social, o grupo 
objetiva chegar a plataformas de acesso de mídias 
para que as futuras gerações tenham consciência 
de respeito ao próximo, respeitando culturas e 
etnias. Voltado ao social, visa a causar impacto nas 
políticas públicas, trabalhando em escolas e outros 
órgãos públicos e privados com linguagem direta. 
Utilizam de letras que tratam do empoderamento 
feminino na sociedade, abordando histórias reais 
de mulheres da comunidade, vivências pessoais 
das integrantes e relatos de vivências da periferia.

Contato
Facebook.com/minasdeestylu
Eld.oliveira@gmail.com
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RELATO BÍBLICO

O grupo Relato Bíblico atua, desde 1999, com 
projetos musicais e sociais nas periferias do DF. Ao 
longo de sua trajetória, o grupo gravou 5 discos, 2 
DVDs e 2 coletâneas, totalizando cem mil cópias 
vendidas, lançou 1 livro e ganhou 4 premiações. 
Ainda, desenvolveu trabalhos nas penitenciárias 
de Brasília e em casas de recuperação, realizando 
eventos com arrecadação de alimentos e levando 
a música, o entretenimento e consciência para os 
internos para uma melhor ressocialização. 

Ao longo dos anos, o grupo Relato Bíblico 
contribuiu para o fortalecimento do rap em Brasília, 
mostrando a força através da arte e do conhe-
cimento. Usa a música como instrumento para 

alcançar os jovens da periferia, uma vez que suas 
letras são conscientes, atuais e condizentes com os 
problemas do cotidiano desses jovens. Por meio de 
mensagens motivadoras, incentivam a educação, a 
conscientização e a uma visão quanto ao desenvol-
vimento individual, social e cultural. 

. O grupo realiza, também, palestras que 
ajudam a disseminar informações pertinentes à 
questão racial e à violência presente no cotidiano 
das famílias de periferia. O trabalho musical reali-
zado pelo grupo aborda esse tema em suas letras, 
trazendo consciência na questão racial, e assim, 
enriquecendo o conhecimento criativo dos jovens e 
estudantes. 

Contato
E-mail: relatobiblicoficial@gmail.com
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NAÇÃO HIP HOP DISTRITO FEDERAL

A Nação Hip Hop DF foi fundada em 2005, 
juntamente com a fundação da Nação Hip Hop 
Brasil. Atualmente, está organizada em 5 Regiões 
Administrativas do Distrito Federal e conta com 
o apoio de diversos artistas, estudantes, poetas, 
graffiteiros(as), rappers, b-boys, b-girl, produtores, 
colaboradores e entidades em todo o território. 
A entidade participa de diversos fóruns, redes, 
coletivos e conselhos, atuando e contribuindo na 
disseminação do hip hop, nas ações culturais, e nas 
ações de políticas públicas do povo da periferia. 

A Nação Hip tem como características apoiar 
bandeiras de lutas a favor da periferia e do hip hop. 
Em razão disso, orienta e organiza seu membros 
para participação de espaços estratégicos que 
venham proporcionar conquistas e avanços para a 

periferia, no que diz respeito a temas como: enfren-
tamento à violência policial; racismo e preconceito; 
encarceramento da juventude; descriminalização 
da cultura de periferia; luta contra a redução da 
maioridade penal, entre outros.

A entidade contribui socioculturalmente com 
iniciativas de acolhimento, promovendo encontros 
plurais, com ações de fomento e disseminação da 
cultura hip-hop, por meio de oficinas, palestras, 
workshops, pocket shows, debates, graffiti, poesia, 
esporte, entre outros. Essas atividades integradas e 
participativas estimulam a troca de conhecimentos, 
socialização de vivências e também propostas de 
ações futuras para o desenvolvimento de políticas 
para a juventude, em especial a favor das comuni-
dades de periferias. 

Contato
Paulosergioowl@hotmail.com
curujitocto@hotmail.com

mailto:Paulosergioowl@hotmail.com
mailto:curujitocto@hotmail.com
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ESTUDOS 
SOCIAIS E SUSTENTABILIDADE 
ORGANIZADA (ACESSO)

A Associação foi fundada em 2009 e é composta 
por colaboradores oriundos de várias regiões do 
país, que se uniram com a missão de promover, de-
senvolver, projetar e executar: acesso e promoção 
da assistência cultural e social às minorias; difusão 
do conhecimento; combate à exclusão, objetivando 
o desenvolvimento sustentável. Dentre as várias 
ações que a organização desenvolve, destacam-se 
as parcerias com coletivos populares, entidades 
culturais e movimentos juvenis que trabalham pela 
promoção da cidadania, realizando ações sociais, 
ambientais e culturais, sempre de forma colabora-
tiva e empregando a cultura hip hop como um dos 
eixos de suas ações. 

Através de eventos que contam com apresenta-
ções artísticas, palestras e intervenções lúdicas em 
escolas, centros culturais e unidades de ressocia-
lização de jovens em situação de vulnerabilidade 
social, a Acesso atua utilizando a cultura hip hop 
como pilar. Tais ações já foram realizadas nas 
cidades de Ceilândia, Taguatinga, Planaltina, São 
Sebastião, Paranoá, Itapoã, Samambaia, Recanto 
das Emas, Gama e Santa Maria. As ações e projetos 
da Acesso buscam aliar a integração dos movi-
mentos artísticos e suas possíveis relações com os 
procedimentos da educação e às novas tecnologias. 

Contato
acessodf@gmail.com

mailto:acessodf@gmail.com
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INSTITUTO CULTURAL BLACK 
SPIN BREAKERS (IC-BSB)

O Instituto Cultural Black Spin Breakers surgiu 
em 2003, através de um grupo de dança, cujos 
bboys tiveram a iniciativa de se organizarem como 
pessoa jurídica para obter maior reconhecimento 
com a dança e o hip hop no cenário artístico, 
cultural, social e ambiental. Com o passar dos anos, 
a entidade adquiriu experiências profissionais em 
seus projetos e produções culturais, passando a 
incluir, entre suas atividades, espetáculos, compe-
tições de dança, festivais de música, rua de lazer e 
iniciativas ambientais. A entidade também gerencia 
e representa diversos artistas de Brasília e do 
Brasil. O Instituto tem foro e sede em Brazlândia, 
e hoje contribui para o crescimento da cultura hip 
hop em todos os aspectos.

O Instituto desenvolve ações no Distrito Federal 

e também em outros estados e países, tendo 
realizado e participado de eventos e projetos como: 
a Batalha do Fórum Social Mundial, em Porto 
Alegre – RS; o Ato Ambiental em Defesa do Córrego 
Pulador; o Encontro de bboys e bgirls do DF e 
Entorno ; Euro Battle Final; Expo hip hop do Brasil; 
Street Battle Brasil; Eliminatórias Internacionais de 
Breaking; Festival Periferia 360°; Festival UP CREW 
Assessoria de Produção; entre outros.

A ampliação da atuação do Instituto por outros 
estados e países, permitiu ao Instituto a realizaçãp 
de parcerias, que acabaram por possibilitar o envio 
de mais cinquenta dançarinos para intercâmbios e 
trocas de experiências culturais entres diferentes 
países, com objetivo de fomentar a cultura hip hop 
brasileira pelo mundo. 

Contato
Icbsb.prestacaodecontas@gmail.com
Alau.icbsb@hotmail.com

mailto:Icbsb.prestacaodecontas@gmail.com
mailto:Alau.icbsb@hotmail.com
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NÚCLEO DE FORMAÇÃO 
POPULAR FAMÍLIA HIP HOP – 
COLETIVO FAMÍLIA HIP HOP

O Núcleo de Formação Popular Família Hip 
Hop (Coletivo Família Hip Hop) é uma instituição 
sócio-cultural, que tem como objetivos: o desenvol-
vimento cultural da comunidade; o empoderamento 
popular; a geração de trabalho e renda através dos 
seus grupos de produção, orientados nos princípios 
da economia popular solidária; e a formação e 
capacitação de lideranças. Para tanto, o coletivo 
realiza seminários e oficinas que abordam temas 
que discutem os processos de organização social, 
orientados pela metodologia da Educação Popular, 
organizando-se em núcleos e articulando-se em 
rede. Ainda, realiza, em conjunto com as entidades 
parceiras do campo e da cidade, diversas ações de 
formação, capacitação artístico-cultural, promoção 
dos direitos humanos e organização popular, que 

envolvem crianças, jovens e adultos.
Em 2018, o Núcleo de Formação Popular 

Família Hip Hop completou 18 anos de atuação. 
O coletivo compõe, em Santa Maria, a Rede de 
Entidades, o Conselho de Cultura, o Conselho de 
Planejamento Territorial Local e a Rede Social de 
Apoio aos Jovens em situação de medida socioedu-
cativa da cidade. 

O coletivo busca atua, considerando o poder 
de transformação social pela arte. Valorizando os 
saberes e a cultura popular em todos os projetos 
formativos ou culturais, tenta aprimorar e dominar 
tecnologias e repassar seus conhecimentos criando 
um ambiente de troca de saberes, estreitando laços 
comunitários e gerando um sentimento de pertenci-
mento e respeito. 

Contato
familiahiphopdf@gmail.com
contatosuburbanos@gmail.com 

mailto:familiahiphopdf@gmail.com
mailto:contatosuburbanos@gmail.com
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REDE URBANA DE AÇÕES 
SOCIOCULTURAIS (RUAS)

A Rede Urbana de Ações Socioculturais (Ruas) 
realiza trabalhos sociais, com foco no hip hop e 
na cultura urbana, há quinze anos. Para o grupo, 
o hip hop é uma cultura agregadora que alcança, 
com projetos sociais, jovens periféricos. Assim, o 
hip hop é fio condutor das ações do grupo, sendo 
a cultura motivadora e predominante dentro da 
organização, que é composta por pessoas que 
cresceram ouvindo, dançando, compartilhando 
histórias e aprendendo a viver em comunidade 
graças a tal cultura. 

O grupo trabalha com uma linguagem de cultura 
de paz, busca por conhecimento, entre outros. 
Os projetos “Elemento em Movimento” e “Ação 
Periferia”, por exemplo, trabalham com artistas que 
não façam apologia à violência e ao uso de armas. 
O “Elemento em Movimento”é um evento que conta 
com apresentações ligadas ao universo hip hop e 

é pensado para todos os públicos. O projeto prevê, 
ainda, oficinas voltadas ao mercado de trabalho e 
não apenas ao lazer, nas quais atuam profissionais 
conectados à cena cultural do DF, e que têm por 
objetivo aproximar o público da Cultura e seus 
agentes. As oficinas ocorrem, periodicamente, em 
praça pública, na praça do cidadão, em Ceilândia 
Norte. 

Várias das iniciativas, como as oficinas do 
Programa “Jovem de Expressão”, e, principalmente, 
o Festival “Elemento em Movimento”, tratam de 
integrar a cultura hip hop com as mais variadas 
formas de cultura, como o repente. Em 2017, o 
Festival teve como tema, a “arte das ruas”, tendo 
sido realizado, na Casa do Cantador, seminário que 
fomentou a integração com a cultura do repente, 
cultura urbana e arte circense. 

Contato
padua.ruas@gmail.com
Ruas.rede@gmail.com

mailto:padua.ruas@gmail.com
mailto:Ruas.rede@gmail.com


MESTRAS E MESTRES 
DOS SABERES
E FAZERES DAS CULTURAS 
POPULARES TRADICIONAIS



Prêmio Cultura e Cidadania 2018  > Mestras e mestres dos saberes > Pessoa física

165

DONZÍLIO LUIZ DE OLIVEIRA

Poeta e repentista desde 1953, Donzílio é um 
dos mais antigos mestres da Cultura Popular no 
Distrito Federal, além de referência na Literatura 
de Cordel e reconhecido mestre na área da poe-
sia popular nordestina. É membro fundador da 
Academia Ceilandense de Letras e Artes Populares 
(Aclap), membro da Academia Taguatinguense 
de Letras (ATL) e da Academia de Trovadores do 
Distrito Federal. Donzílio él presidente da Associa-
ção dos Cantores Repentistas e Escritores Públicos 
do Distrito Federal e Entorno (Acrespo), entidade 
promotora do repente. 

O poeta promove capacitações de poesia na 

Acrespo, com a participação de outros grandes cor-
delistas do país. Donzílio contribuiu com a pesqui-
sa, que está sendo desenvolvida pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 
para registro do Repente e da Literatura de Cordel 
como patrimônio imaterial do Brasil. 

Seu trabalho transcende gerações, sendo 
reconhecido por outros artistas repentistas do 
Distrito Federal, como João Santana, Sabiá do Cor-
del e Thiago Francisco. O poeta publicou dezenas 
de livros, os quais costumam enfatizar aspectos 
literários e culturais do sertão nordestino, como os 
livro “O Nordestinês” e o “Verso e a Rima”. 

Contato
donzilio.acrespo@gmail.com

mailto:donzilio.acrespo@gmail.com
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PALHAÇO MANDIOCA FRITA

O palhaço Mandioca Frita mantém viva a tra-
dição do teatro e das brincadeiras de rua com um 
trabalho de arte, cidadania e educação, que busca 
valorizar e difundir a Cultura Popular, além de 
contribuir com o acesso às manifestações artísticas 
que não estão submetidas à cultura de massa. Em 
suas oficinas, busca possibilitar ao público a capa-
cidade de ampliação do imaginário, da criatividade 
e de identidade próprias.

O palhaço Mandioca Frita vem desenvolvendo, 
por mais de duas décadas, no Parque da Cidade 
Sarah Kubitschek, vivências com espetáculos e 
oficinas de circo, nas quais jovens, crianças e adul-
tos, de todas as regiões do Distrito Federal, têm a 
oportunidade de vivenciar, na prática, o exercício de 

montar números e esquetes tradicionais de circo e 
teatro de rua, aprendidos pelo mestre ao longo dos 
anos convivendo com vários mestres pelo Brasil. 
Desenvolve oficinas de brinquedos populares, a 
partir da reciclagem, aproveitamento e reutilização 
do lixo. 

 Mandioca Frita atua também em espaços como 
a Escola dos Meninos e Meninas do Parque e o 
Centro de Referência Especializado para População 
em Situação de Rua. Os jovens em situação de 
vulnerabilidade social encontraram na figura do 
palhaço e do artista circense uma identificação, 
de modo que sua atuação contribui para inclusão 
social e construção de um elo entre sua arte e a 
sociedade. 

Contato
marcoaurelioferesin@gmail.com / raizdocirco@gmail.com

mailto:marcoaurelioferesin@gmail.com
mailto:raizdocirco@gmail.com
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MESTRE VIRGILIO MOTA

O mestre Griô Virgílio Mota é idealizador do 
espaço criado em 2002, Tempo Eco Arte, localizado 
no Mercado Sul, em Taguatinga. Batizado de. Fez 
do Espaço, o local é um ambiente de transmissão 
de valores, ofícios, interação e ponto de apoio para 
a comunidade artística e local da cidade. No local, 
mestre Virgilio produz, a partir da reutilização de 
resíduos sólidos, como papelão e sacos de cimento 
usados, móveis, objetos decorativos, cenários, 
bonecos, figurinos e instrumentos musicais. O saco 
de cimento, por exemplo, é utilizado como matéria 
prima para criação de brinquedos populares como 

reco-reco, carro de boi, jogos lúdicos educativos 
e como substituto da pele animal na confecção de 
instrumentos musicais. 

A Tempo Eco Arte facilita vivências de (re)
criação, de interação e de transmissão de saberes 
através da oralidade, tornando o espaço um ponto 
de encontro de artistas, educadores, alunos, 
multiplicadores e pessoas que acreditam na per-
petuação das tradições populares e que enxergam, 
em Mestre Virgílio, a sabedoria de quem acolhe e 
transmite ensinamento, saberes e fazeres.

Contato
tempoecoarte@gmail.com / tomadaproduz@gmail.com

mailto:tempoecoarte@gmail.com
mailto:tomadaproduz@gmail.com
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MIGUEL MARIANO

Miguel Mariano atua há mais de 15 anos em 
atividades envolvendo a arte do mamulengo e a 
produção de bonecos populares, em um trabalho 
que se dedica à memória e à cultura oral da brinca-
deira. O mamulengo é uma brincadeira popular de 
tradição no Brasil, de aproximadamente 400 anos. 
São poucos os registros sobre este tema no Brasil. 
Na Paraíba, a tradição é conhecida como Babau, no 
Rio Grande do Norte, João Redondo ou Calunga, e 
no Ceará, Cassimiro Coco.

Miguel Mariano desenvolveu seu talento para a 
arte e construção de bonecos através das ferra-
mentas que havia na casa de seus pais. Hoje, vem 
trabalhando e desenvolvendo oficinas e cursos, 
ensinando crianças, adolescentes e adultos a 

brincar e a produzir bonecos. A cultura popular é 
também o desejo de mudança que move o povo. 
A tradição do Cassimiro Coco ganhou asas e agora 
tem um expoente dessa manifestação em Brasília, 
sendo Miguel Mariano o único a fazer, em Brasília, a 
brincadeira do boneco na tradição cearense.

Atualmente, a coleção do mamulengueiro conta 
com mais de trinta bonecos. Foram confeccionados 
bonecos para os espetáculos: Papo de Lixo (2003); 
A Peleja do Vaqueiro Benedito; O Capitão João 
Redondo e a Cobra Madalena (2003); e A Menina e 
as Borboletas (2014). 

Miguel Mariano contribuiu e ainda contribui para 
a popularização desta memória que é do povo.

Contato
ciamamulengogratidao@gmail.com

mailto:ciamamulengogratidao@gmail.com
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TEREZINHA ALCÂNDIDA BORGES

Tetê Alcândida desenvolve trabalhos na linha 
da cultura popular desde 1990, através da inspi-
ração de Mestre Zezito. Seus trabalhos envolvem 
a construção e disseminação das brincadeiras e 
brinquedos populares, em especial, com a produ-
ção de cenografia no Distrito Federal. 

Ao longo de sua trajetória, já realizou diversos 
trabalhos de cenografia e figurinos para o Circo 
Boneco e Riso, Teatro Boca em Boca, Grupo 
Bagagem & Cia, Teatro Mapati, Mamulengo 
Presepada, Mamulengo Sem Fronteiras e Casa 
Moringa. Além disso, desenvolveu a «Cozinha da 
Roça», uma arte-intervenção que faz a composição 
de uma cozinha tradicional da roça.

Tetê Alcândida é artesã, bonequeira, educadora 

popular e brincante de boneco gigante. Atualmente, 
coordena o Batalhão das Artes e o empreendimento 
econômico solidário Armazém do Oficio, localizados 
em Taguatinga.

Tete Alcândida atua junto a mulheres e crianças, 
principalmente. Expressa seu trabalho também na 
região do Sol Nascente, em Ceilândia, no Espaço 
Cultural Filhos do Quilombo. A cultura popular 
é uma ferramenta de transformação social e de 
resgate e valorização da memória do povo brasi-
leiro. A atuação de Tetê Alcândida é voltada para a 
cultura oral, a partir da transmissão de saberes em 
oficinas e formações diversas, bem como a ação 
prática envolvendo a construção, seja dos bonecos 
gigantes ou mesmo de brinquedos populares.

Contato
tetealcandida@hotmail.com

mailto:tetealcandida@hotmail.com
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ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS 
DO DISTRITO FEDERAL (ASFORRÓ)

Ao longo dos últimos 14 anos, o principal 
trabalho da Asforró/DF é o de preservação e 
promoção da cultura nordestina no Distrito Federal, 
em especial o forró e suas matrizes. As atividades 
da Associação buscam a defesa do reconhecimento 
e valorização do Forró Tradicional e a promoção da 
cultura de um povo que contribuiu para o progresso 
da nação.

 Os projetos da Asforró tem levado o forró 
tradicional a escolas do Distrito Federal, ampliando 
a margem de conhecimento e mostrando a vertente 
musical como mostra de cultura genuinamente 
brasileira. Por mais de uma década, a Associação 
resgata artistas, revela novos talentos forrozeiros 
e consolidam ações que tem como prioridade a 
manutenção das culturas tradicionais nordestinas. 

Contato
asfodf@gmail.com
marquescra@gmail.com

mailto:asfodf@gmail.com
mailto:marquescra@gmail.com
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ASSOCIAÇÃO RECREATIVA 
E CULTURAL UNIDOS DO 
CRUZEIRO (ARUC)

Reconhecida como como bem cultural de 
natureza imaterial do Distrito Federal, em 2009, 
a Associação Recreativa e Cultural Unidos do 
Cruzeiro (ARUC) é referência do samba no Distrito 
Federal, promovendo eventos com grandes nomes 
do samba brasileiro. A Associação desenvolve, em 

parceria com o Arquivo Público do Distrito Federal, 
projeto de recuperação da memória da entidade e 
da Região Administrativa do Cruzeiro, que a sedia, 
com a digitalização, catalogação de fotos, docu-
mentos e jornais que ilustram a trajetória da ARUC, 
fundada em 1961.

Contato
aruc.df@gmail.com

mailto:aruc.df@gmail.com
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GRUPO CULTURAL PÉ DE CERRADO

O Grupo Cultural Pé de Cerrado se reuniu, pela 
primeira vez, em 1999, com a proposta de pesqui-
sar a cultura popular brasileira, depois que seus 
primeiros integrantes realizaram a trilha sonora 
da peça “A Pena e a Lei”, de Ariano Suassuna, pela 
Faculdade de Artes Dulcina de Morais. A partir 
desse trabalho, o grupo encontrou diversas formas 
de cumprir com sua missão: pesquisar, preservar, 
divulgar e fortalecer a cultura brasileira. Passaram 
por diversas formas de aprendizado, incluindo 
cursos a vivências com mestres da cultura popular, 
das mais variadas regiões do Brasil. E é essa a 
diversidade encontrada nos espetáculos do grupo. 
Ritmos, danças, personagens e brincadeiras de 
variadas regiões do Brasil, numa mistura de muitas 
expressões artísticas. O grupo realiza apresenta-
ções em outros estados, levando a riqueza cultural 
e as particularidades da produção artística e 
cultural do Distrito Federal.

Como base de seus trabalhos, o grupo se 

apresenta em escolas públicas do DF e nas Regiões 
Administrativas do Guará e da Estrutural, onde 
fica a sede do grupo e reside uma comunidade que 
possui forte vínculo com o Pé de Cerrado. 

O grupo atua com as culturas populares, 
utilizando-se de diversas expressões e brincadei-
ras, como Bumba meu Boi, Catira, Frevo, Maracatu, 
Ciranda, Brincadeiras de Roda, entre outros. O 
grupo também trabalha com brinquedos como 
Bonecos Gigantes, Fantoches, Mamulengos, Traca 
Traca, a Burrinha, o Jaraguá e o Boizinho. Traz, 
em seus espetáculos, o Circo Popular, de Rua, que 
faz parte desse universo das culturas populares, 
trazendo esquetes tradicionais de palhaços de rua 
e personagens típicos da cultura popular, como os 
Brincantes, muito comuns no nordeste do Brasil. O 
grupo mistura música, circo, poesia, teatro, entre 
tantas outras expressões culturais, se encaixando 
em diversos nichos e possibilidades.

Contato
pabloravi@gmail.com

mailto:pabloravi@gmail.com
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SEU ESTRELO E O FUÁ DO TERREIRO

Há 14 anos, o grupo Seu Estrelo e o Fuá do 
Terreiro mistura nossos sotaques, instiga nossos 
mistérios e revela uma tradição brasiliense, 
candanga e cerratense, pela expressão da cultura 
popular. Criou um identificador cultural para e em 
Brasília, e, assim, vai amarrando elementos do 
cerrado na vista e no imaginário coletivo, brincando 
o Mito do Calango Voador. Com seu som, o Samba 
Pisado, reverencia a terra, a água, o ar, o fogo e as 
gentes que pisaram e pisam este chão, trazendo 
suas referências e bênçãos. 

Formado por importantes tradições brasileiras, 
especialmente os Maracatus e o Cavalo-Marinho, 
Seu Estrelo traz, pelo Teatro de Terreiro, a sua 

brincadeira em roda. Anunciam seus brincantes, 
em sua dança e gestos, que o toque do tambor traz 
memórias e mistérios bem mais antigos que nossa 
cidade. 

Seu Estrelo fundou e habita o Centro Tradicional 
de Invenção Cultural, brincando, inventando sua 
tradição, oferecendo um calendário anual de ofici-
nas de percussão e teatro de terreiro e mostrando 
a quem chega que há um Brasil bem mais profundo 
dentro da gente. E na busca e intenção deste Brasil, 
sua caminhada foi marcada por ações formativas e 
fomentadoras das culturas populares que influen-
ciaram o grupo.

Contato
rosadosventos.steffanie@gmail.com / rosadosventos.judith@gmail.com

mailto:rosadosventos.steffanie@gmail.com%20/
mailto:rosadosventos.judith@gmail.com
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GRUPO FOLIA DE REIS JOÃO TIMÓTEO

O grupo de Folia de Reis João Timóteo dedica-
-se à manutenção da tradição das folias de reis e 
suas manifestações agregadas, como as danças, 
cantos, rezas, festividades e celebrações da reli-
giosidade popular. O início da Folia João Timóteo 
remonta a tempos imemoriais, dos antepassados 
de nossos antepassados. Foi na década de 70 que 
os grupos de folia de João Pinheiro perceberam 
a necessidade de iniciar uma organização para 
que pudessem gerar condições de respeito e 
colaboração por parte da igreja católica oficial e da 
sociedade em geral. 

O objetivo da iniciativa passa ainda por uma 
afirmação identitária particular, parte da rica diver-
sidade cultural brasileira. Nesse sentido, o grupo 
Folia de Reis João Timóteo busca o diálogo com a 
igreja católica, a partir da compreensão sobre os 
fundamentos cristãos em comum, e também com a 
cadeia produtiva de cultura, gerando a compreen-
são de elementos da religiosidade popular en-
quanto manifestações culturais genuínas, dotadas 
de elementos simbólicos, estéticos e artísticos 
específicos e de grande valor cultural.

Contato
E-mail: walerio56@gmail.com
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WARIU

Cristian Wari’uTseremey’wa é um jovem 
indígena das etnias Xavante e Guarani, nascido 
em 1998 e aficcionado por tecnologia desde cedo. 
Vendo a explosão dos “vlogueiros” em 2013, 
passou a mostrar seu talento com arte e criação, 
mas encontrava obstáculos como a falta de equi-
pamento e suporte e timidez. Ainda assim, venceu 
prêmios audiovisuais em 2014 e em 2016, a partir 
da criação de animações feitas para campanhas de 
conscientização quanto à violência contra a mulher. 
Com a conquista dos prêmios, pôde adquirir os 
primeiros equipamentos audiovisuais para poder 
realizar seu sonho. Limitado pela evolução de 

produção e profissionalização do conteúdo criado 
para a internet, Wariu chegou a pensar em desistir 
de seu sonho.

Em 2017, a partir de oportunidade criada pelo 
Ministério da Cultura, conseguiu recurso para o de-
senvolvimento de um canal na internet, no qual se 
utiliza de todo conhecimento como designer gráfico 
e de sua câmera para enfrentar a timidez que o 
cerca. A intenção é criar um canal cultural referente 
ao mundo indígena contemporâneo de qualidade e 
que pode angariar espaço frente aos maiores canais 
de vídeo do Brasil, até por que quem melhor pra 
falar sobre cultura indígena senão um indígena?

Contato
cristianwariu@live.com

mailto:cristianwariu@live.com
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OLIVIER BOËLS

Olivier Boëls atua com expressões culturais e 
artes visuais há 20 anos. Com Nísia Sacco, produto-
ra cultural, deu inicio a um trabalho com indígenas 
do Xingu, da etnia Yawalapiti, em 2012, cujo 
resultado dos 6 anos de trabalho foi apresentado 
no Museu Nacional da República, em 2018. 

Com o projeto “Yawalapiti – entre tempos”, pela 
primeira vez, a comunidade teve sua própria voz 
valorizada em uma exposição, por se tratar de um 
trabalho não sobre os Yawalapiti, mas com eles. O 
público teve um verdadeiro encontro com a cultura 
Yawalapiti, uma vez que a exposição foi mediada 
pelos próprios indígenas, proporcionando uma 
oportunidade única, um intercâmbio rico e pessoal, 
com uma cultura milenar, normalmente restrita e 

acessível a pouquíssimas pessoas no mundo.
Por mais de uma década, Olivier trabalha com 

grupos tradicionais, vivendo à margem da socie-
dade moderna, tanto no Brasil quanto no exterior. 
Fascinado por riquezas culturais, principalmente 
tradicionais, usa sua sensibilidade fotográfica 
para promover uma ponte entre universos, faci-
litando uma melhor compreensão do público em 
geral sobre tais culturas e grupos. Seu objetivo é 
estimular empatia por culturas desconhecidas ou 
mal compreendidas. Segundo ele, a ignorância é 
o principal motivo da discriminação e a fotografia 
tem o poder de trazer conhecimento e empatia, de 
forma simples e eficiente.

Contato
milarepaproducoes@gmail.com

mailto:milarepaproducoes@gmail.com
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PORAN POTIGUARA

Poran Potiguara, jovem liderança indígena, tem 
importante atuação no meio acadêmico. Sua luta 
tem sido por acesso e por políticas que assegurem 
a permanência dos estudantes indígenas no Ensino 
Superior, especialmente na Universidade de Brasília 
(UnB), onde estuda. Foi membro da Comissão Na-
cional dos Estudantes Indígenas entre 2014 e2017. 
Atualmente, é colaborador da Rede de Juventude 
Indígena (Rejund), que tem atuação nacional com 
as juventudes indígenas e visa ao empoderamento 
político e à potencialização de suas lutas. 

Dentro da UnB, Poran tem sido referência 
justamente por dedicar parte de sua vida acadêmi-
ca ao reconhecimento e luta dos povos indígenas 
dentro da universidade, sempre defendendo a 
necessidade de reconhecimento da existência dos 
povos indígenas e de diferentes formas de saberes 
nas universidades. 

No território indígena Potiguara, Poran ajudou a 
fundar a Organização de Jovens Indígenas Potigua-
ra da Paraíba (OJIP/PB). Lutou para que a Escola 
indígena Pedro Poty adotasse o Ensino Médio. 

Contato
poranpotiguara@gmail.com

mailto:poranpotiguara@gmail.com
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BANDA ZAKTAR

A Banda Zaktar teve origem a partir do pro-
jeto Babilônia Musical, em 2001. Idealizada e 
desenvolvida pelo professor Luciano Mendes de 
Oliveira, a banda Zaktar é formada por pessoas com 
deficiência mental, física e múltipla. O grupo Zaktar 
atende à política de ampliação das possibilidades 
de circulação, difusão e acessibilidade a serviços 
e bens culturais para pessoas com deficiência, 
incentivando a prática de preços e cultura acessí-
veis. Esse projeto demonstra, por meio da música, 
de apresentações públicas e da divulgação dos 
trabalhos da banda, os potenciais e eficiências dos 
Portadores de Necessidades Especiais (PNEs).

Inicialmente, o objetivo do projeto era de esti-
mular o aprendizado de música e o desenvolvimen-
to da sensibilidade artística, coordenação motora 
e socialização dos alunos. Ao longo das aulas, 
percebeu-se que os alunos tinham potencialidade 

e vocação musical, que superava as expectativas. 
Surgiu, então, um novo projeto visando à profissio-
nalização e inclusão do grupo por meio da música. 
Em 2004,os integrantes da banda conseguiram, 
mediante prova prática, aprovação e carteira junto 
à ordem dos músicos do Brasil. Naquele mesmo 
ano, começaram a gravação do disco “Coisas Belas 
da Vida”, lançado em 2007, em evento que contou 
com a participação dos artistas Da Gama (Cidade 
Negra), Fauzi (Tribo de Jah), Bruno Gouveia e 
Carlos Coelho (Bíquini Cavadão), Edu Ribeiro, GOG 
e bandas Natiruts e O Rappa. A Zaktar gravou ainda 
outro CD, dois DVDs e um videoclipe.

Além de Brasília, a banda já se apresentou em 
várias cidades do Brasil, entre elas Belém, São 
Paulo, Bauru, Goiânia, Rio de Janeiro, Curitiba, 
entre outras. A reação do público é sempre positiva 
e de aprovação. 

Contato
lucianomendes10@gmail.com

mailto:lucianomendes10@gmail.com
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LUCIO PIANTINO

Lucio Piantino iniciou sua carreira como artista 
plástico em 2008, aos treze anos, quando fez sua 
primeira exposição individual, “Matando aula” com 
cerca de quarenta quadros. De lá para cá, vem 
atuando no cenário artístico brasileiro, realizando 
ao menos uma exposição por ano. Em 2012, reali-
zou, como artista proponente do FAC, a exposição 
“De arteiro a artista: a saga de um menino com 
síndrome de Down”, com curadoria de Glenio 
Lima, que contou também com um documentário 
dirigido por Rodrigo Paglieri, e um catálogo com 
fotos da exposição e depoimento de personalidades 
expoentes da capital. 

O artista fez duas exposições individuais na 
Itália, no Museu Nacional da Úmbria, em Perúgia, 

em 2014, e em Roma, em 2015. Também expôs em 
importantes espaços culturais de Brasília, como 
Teatro Nacional, Espaço Cultural Renato Russo, 
CCBB, Museu Nacional, Biblioteca Nacional, STJ, 
entre outros.

Em 2013, dividiu sua atuação entre as artes 
plásticas, em exposição coletiva de pinturas no 
CCBB e no projeto “1ª Mostra de Arte Sensorial e 
Inclusiva, e as cênicas, tendo participado como 
ator do espetáculo “Diversos dias”, no 1º Festival 
de Cultura Inclusiva do DF. Nas artes cênicas, 
atuou também nos espetáculos “Aula de Mágica”, 
com Luciano Astiko, e “O improvável amor de Luh 
Malagueta e Mc Limonada”. 

Contato
luciopiantino11@gmail.com / lurdinhadanezy@gmail.com

mailto:luciopiantino11@gmail.com
mailto:lurdinhadanezy@gmail.com
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GRUPO SURDODUM

O Surdodum surgiu em 1994 com o objetivo de 
proporcionar às pessoas com deficiência auditiva a 
participação em banda de percussão, oferecendo 
integração musical por meio de um processo 
inclusivo social, pedagógico e cultural.

Por vezes, pensa-se que música e surdez são 
incompatíveis. Mesmo na bibliografia especializada, 
é raro encontrar literatura que tenha como objeto 
de estudo a relação entre surdez e música. O grupo 
Surdodum propõe, portanto, uma metodologia ino-
vadora, criada pela fonoaudióloga e professora Ana 

Lúcia Soares, com o intuito de informar e divulgar 
a potencialidade musical das pessoas com defici-
ência auditiva. De forma contínua, oferece oficinas 
de ritmos percussivos e aprimoramento vocal com 
interpretação de músicas em Libras. 

 A exposição do Surdodum e seu trabalho 
pioneiro e singular no decorrer dos anos, no cenário 
artístico e educacional, é um fator de motivação 
para surdos e outros artistas com deficiências 
variadas, que passam a se ver capazes de romper 
limites que a sociedade lhes impõe. 

Contato
surdodum@hotmail.com / luiz.p54@gmail.com

mailto:surdodum@hotmail.com
mailto:luiz.p54@gmail.com
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RICARDO RETZ CORE

Ricardo Retz Core atua há mais de vinte anos 
como produtor executivo de diversos eventos 
na Região Administrativa do Guará e em outras 
localidades do Distrito Federal. É idealizador do 
Museu da Música, que consiste em acervo de discos 
de vinil, setlists de bandas, demo tapes e diversos 

impressos que pretende tornar público. Idealizou, 
ainda, o projeto “Temos Nosso Próprio Tempo”, 
idealizado por Ricardo, consiste em uma exposição 
de LPs, fitas cassete, DVDs e outros objetos relacio-
nados ao rock brasiliense, desde os anos 1970. 

Contato
deucertoprodutora@gmail.com

mailto:deucertoprodutora@gmail.com
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MALI GARCIA

Mali Garcia atua no sentido de sociabilizar, 
sensibilizar, elevar a autoestima, desenvolver e 
reafirmar a arte e a cultura, conhecendo novas 
técnicas e linguagens, frequentando, conhecendo 
e ocupando novos espaços e tornando uma 
sociedade livre de preconceitos e racismo através 

de atividades práticas, oficinas específicas, rodas 
de conversa, visita a exposições, trabalhando com 
materiais recicláveis, respeitando as diferenças, 
protegendo o meio ambiente e principalmente o 
aspecto psicológico.

Contato
lydiabazafro@hotmail.com

mailto:lydiabazafro@hotmail.com
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GRUPO PÉS TEATRO-DANÇA COM 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Desde maio de 2011, o Projeto PÉS pesquisa a 
criação, provocação e execução do movimento

Expressivo feito para e por pessoas com 
deficiência, através de técnicas do teatro-dança. O 
grupo foi idealizado em 2009, pelo diretor Rafael 
Tursi, e tem hoje, em seu repertório, mais de cem 
atividades realizadas, entre apresentações de 
cenas e espetáculos, aulas, palestras, trabalhos 
de conclusão de curso e participações em eventos 
nacionais e internacionais. O grupo ganhou os 
prêmios de Melhor Trabalho Nacional de Educação 

Inclusiva e Melhor Trabalho Nacional de Cultura 
e Lazer para Pessoas com Deficiência, no último 
Congresso Nacional de Diversidade e Inclusão 
(Conadi), ocorrido em 2012, no estado de São 
Paulo. Em 2017, o Projeto PÉS participou, com seu 
espetáculo “Similitudo”, como o único represen-
tante do Brasil no evento “Arte x Igual”, realizado 
em Bariloche/Argentina, um dos mais importantes 
festivais internacionais de artes para pessoas com 
deficiência.

Contato
contatoprojetopes@gmail.com / rafaeltursi@gmail.com

mailto:contatoprojetopes@gmail.com
mailto:rafaeltursi@gmail.com
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ODRUS

Rafael Caldeira dos Santos é artista visual e 
grafiteiro, conhecido artisticamente como Odrus, 
que representa a palavra “surdo”, escrita de trás 
para frente. Ganhou visibilidade no Distrito Federal, 
ao se dedicar a desenhos e pinturas de muros. 

Por meio da arte visual, tem atuado em projetos 
de inclusão social de pessoas com deficiência e 
promovido o graffiti por meio de participação em 
ações de intervenção urbana, ocupação cultural 

e outros eventos. Artista autodidata, Odrus foi 
um dos primeiros artistas a levar o graffiti para a 
Região Administrativa de Santa Maria, em 2001. 
Com sua voz silenciada e paixão pela arte, vê a 
oportunidade de reconhecimento e inclusão social 
de toda a comunidade surda do Brasil. Atualmente, 
Odrus espalha seus grafites por Planaltina e demais 
cidades do DF e do mundo.
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ALÊ CAPONE

Alê Capone milita na área de acessibilidade, 
com foco no setor cultural, há quase 18 anos. Entre 
as ações que realiza, destacam-se: a fundação da 
ONG Movimento Orgulho Autista Brasil (MOAB), em 
2005; a realização do primeiro evento acessível a 
todas as deficiências, em 2006, o Show Pulsar, na 
Caixa Econômica Federal; a coordenação da frente 
de acessibilidade em diferentes eventos culturais 
da cidade, como a Mostra de Arte Sensorial Inclusi-
va, a celebração do aniversário de Brasília, o Coma, 
o Porão do Rock, entre outros. 

As contribuições de Alê Capone para o mercado 

cultural no segmento de acessibilidade têm impac-
to no setor de economia criativa e na vida de muitos 
profissionais PCDs, que encontraram possibilidades 
de sustentabilidade econômica através de frentes 
abertas nos eventos e práticas de acessibilidade 
cultural.

Alê Capone é pioneira na realização de práti-
cas, tais como: divulgação acessível; cardápios e 
programação em braile; disponibilização de guias 
para cegos e pessoas com deficiência de mobilida-
de; contratação de pessoas com deficiência para as 
diversas áreas de produção nos eventos.

Contato
alexandra.capone@gmail.com

mailto:alexandra.capone@gmail.com


190

Prêmio Cultura e Cidadania 2018  > Acessibilidade cultural > 
Artistas, grupos/coletivos ou entidades com ou sem constituição jurídica

INSTITUTO SURDO FOTO CLUBE

Em 2012, nasceu, em Brasília, no Instituto 
Nossa Senhora do Brasil, o Surdo Foto Clube, um 
foto clube para jovens surdos amantes da fotogra-
fia. A proposta do Instituto é de usar a linguagem 
fotográfica como meio de expressão do olhar surdo. 
Para tanto, realiza atividades como cursos básicos 
de introdução à linguagem da fotografia, projetos, 
palestras e exposições, estimulando o uso social da 
fotografia, vivenciando-a como recurso comunica-
tivo. A atuação do foto clube considera a premissa 

de que, diante de uma imagem, todos, ouvintes ou 
surdos, têm as mesmas possibilidade de leitura. 

O Instituto Surdo Foto Clube contribui para 
acessibilidade cultural da comunidade surda nos 
seguintes aspectos: frequência aos espaços expo-
sitivos (visitas guiadas à exposições de fotografia e 
pintura); interação com profissionais da fotografia 
(palestras mediadas em Libras); desenvolvimento 
de projetos de cunho etnográfico com enfoque na 
cultura surda (linguagens, olhares e poéticas). 

Contato
isabellagurgel@gmail.com / Fotocristiano@gmail.com / mpompeu13@gmail.com

mailto:Fotocristiano@gmail.com
mailto:mpompeu13@gmail.com
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LURDINHA DANEZY

Lurdinha Danezy se dedica à promoção social 
e cultural de pessoas com deficiência desde 2008, 
quando lançou, no cenário cultural do DF, o artista 
plástico com síndrome de Down, Lucio Piantino, 
com a exposição “Matando Aula”, no Espaço 
Cultural Codevasf. Em 2009, enquanto presidente 
da Associação “Mães em Movimento”, organizou a 
exposição “Olhares”, no Anexo do Museu Nacional e 
na Biblioteca Nacional, uma exposição de fotogra-
fias e pinturas feitas por pessoas com síndrome de 
Down. 

Em 2012, coordenou a exposição “De arteiro 
a artista: a saga de um menino com síndrome de 
Down”, cujo proponente foi o artista Lucio Piantino 
Bianchetti. A exposição, patrocinada pelo FAC, teve 
curadoria de Glenio Lima e contou também com um 
documentário dirigido por Rodrigo Paglieri e um 
catálogo com fotos da exposição e depoimentos 
de personalidades expoentes da capital. Tanto a 
exposição quanto o documentário contaram com 
recursos de acessibilidade como áudio descrição e 
interpretação em LIBRAS. O documentário foi sele-
cionado para participar do 6º Festival Internacional 
de Filmes sobre deficiência, “Assim Vivemos”.

Em 2013, coordenou, como proponente ideali-
zadora, o Projeto “1º Festival de Cultura Inclusiva 
do DF”, cujos produtos foram uma exposição de 
pinturas e esculturas feitas por pessoas com defi-
ciência e contou com a participação de 22 pessoas 
com deficiência e dois oficineiros cegos, além de 
ter disposto de recursos de acessibilidade. Ainda 
em 2013, coordenou a exposição “A gente... um dia 
você entende” com os artistas Pedro Gammaroe 
Lucio Piantino, e apresentação do espetáculo “Di-
versos Dias” no projeto 1ª Mostra de arte sensorial 
e inclusiva.

Em 2017, Lurdinha Danezy produziu o espe-
táculo patrocinado pelo FAC “O improvável amor 
de Luh Malagueta e Mc Limonada”, do proponente 
Lucio Piantino que estreou em 2018 contando com 
recursos de acessibilidade.

Em 2017 e 2018 foi idealizadora, proponente e 
produziu a exposição “Brasília em todos os senti-
dos”, que contava com fotografias com texturas e 
joias que permitiam aos cegos conhecer monumen-
tos e locais representativos de Brasília através do 
tato e da audição.

Contato
ldanezy9@gmail.com / lurdinhadanezy@gmail.com

mailto:ldanezy9@gmail.com
mailto:lurdinhadanezy@gmail.com
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LUIS FLÁVIO LUZ

Luis Flávio Luz realizou, em 2014 e 2017, duas 
edições da Mostra de Arte Sensorial e Inclusiva. 
O desafio do projeto foi apresentar diferentes 
maneiras de sentir a arte. Na segunda edição, 
foi incorporado o nome SENTIR à Mostra de Arte 
Sensorial e Inclusiva que apresentou espetáculos 
que ultrapassam paradigmas do fazer e do fruir 
artístico.

A curadoria apresentou obras que fizeram refle-
tir sobre a questão da deficiência e que desafiaram 
as distintas limitações sensoriais ou motoras que 
cada indivíduo possui.

Dessa maneira, a SENTIR reuniu espetáculos 
que fazem uso da linguagem teatral sensorial 
com espetáculos produzidos por pessoas com 
deficiência. As obras são capazes de mostrar que 
a ausência ou limitação sensório/motora pode 
intensificar a potencialidade poética da obra, não 

sendo um obstáculo para a sua percepção.
Luis Flávio trabalha, além de formação de 

plateia composta por pessoas com deficiência, o 
reconhecimento da necessidade da inclusão de 
tecnologias assistivas e recursos de acessibilidade 
em eventos culturais e artísticos. Fomenta ainda 
a participação de artistas com deficiência nos 
espaços de produção cultural, que deixam assim de 
ser essencialmente oportunidades de superação e 
passam a ser espaços que possibilitam a geração 
de renda e oportunidades equânimes. No Distrito 
Federal, de acordo com a CODEPLAN, mais de 22% 
da população possui algum tipo de deficiência e 
o projeto vem atender a recomendação do texto 
Constitucional, aprovado pelo Congresso Nacional, 
proposto pela Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Pessoa com Deficiência.

Contato
luisluz@globo.com / mostra.sentir@gmail.com

mailto:luisluz@globo.com
mailto:mostra.sentir@gmail.com
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WILLIAM DE SOUZA TOMAZ

Diante das barreiras comunicacionais, ati-
tudinais, dentre outras barreiras sociais que a 
comunidade Surda enfrenta no cotidiano, o trabalho 
realizado por William busca acompanhar pessoas 
com deficiência no cenário cultural, ampliando 
possibilidades de inserção e participação da 
comunidade surda. Objetiva, assim, projetar e es-
timular o acesso à arte e à cultura, visando a novas 
possibilidades de participação e trabalho, na busca 
de ampliar a visão, atuação, bem estar, autoestima 
e autonomia da comunidade, como protagonistas 
da sua própria história. 

Wiliam de Souza Tomaz é membro ativo da 
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes 
Auditivos do Distrito Federal (APADA/DF). Atua 
no cenário cultural e artístico da cidade desde 
2010, fazendo acessibilidade cultural com Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) nos eventos da cidade 
(shows, espetáculos, saraus, seminários, cinema, 
áudio visual, outros) com traduções e interpre-
tações, além de divulgação de eventos culturais 
com acessibilidade para o público Surdo. William é 
militante em segmentos das políticas culturais de 
acessibilidade.

Contato
wlodolibras@gmail.com / teussinais.acessibilidade@gmail.com

mailto:wlodolibras@gmail.com
mailto:teussinais.acessibilidade@gmail.com
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WANDERLEY CIGANO

Wanderley da Rocha é cigano da etnia Calon. 
Líder em sua comunidade, é o atual presidente 
da Associação Nacional de Etnias Ciganas (Anec). 
Desde os 17 anos, Wanderley Cigano atua na de-
fesa dos povos ciganos, viajando pelos estados do 
Brasil, fazendo parcerias e buscando a visibilidade 
da cultura e diversidade das etnias ciganas.

A comunidade de Wanderley passou por mais 
de 15 estados antes de escolher o Distrito Federal 
como residência fixa. Em Sobradinho, a comunida-
de conseguiu a primeira cessão de uso de terra a 

povos ciganos pelo Governo Federal. Ali, buscam 
autossustentabilidade de plantio e colheita para 
si e para comunidades vizinhas, ciganas e não 
ciganas. Desenvolvem, também, atividades de 
música, dança e valorização da cultura. Além disso, 
o espaço se tornou ponto de encontro para outras 
comunidades ciganas, que os visitam para realiza-
ção de cerimônias de casamento, batizado e outras. 
A conquista do direito de uso da terra é um grande 
exemplo para toda a nação cigana.

Contato
alecnacional@outlook.com
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GRUPO DE DANÇA E 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
ALEGRIA CIGANA: ENCANTAR

“Vivemos 15 famílias em um acampamento 
cigano calon em Sobradinho DF, onde temos 32 
crianças. Hoje passamos de uma situação nômade, 
para o sedentarismo, pois ganhamos a posse da 
terra, mas ainda vivemos às margens da socieda-
de. Lutamos diariamente pelos nossos direitos. 
Portanto nossas crianças precisam ter seus futuros 
garantidos e seus direitos de cidadãos brasileiros 
baseados em suas histórias, que infelizmente os 
livros não contam. Elas estão chegando a escola 
formal e na maioria das vezes elas têm vergonha de 
dizer que são ciganas por causa do preconceito. Por 
isso elas necessitam conhecer, viver, preservar e 
divulgar suas histórias com orgulho de serem quem 
são e não terem medo, nem vergonha. 

Somos um povo de cultura milenar, que temos 
500 anos de Brasil e não queremos que as nossas 
crianças e gerações futuras sofram o que nós sofre-
mos. Pensando assim realizamos sempre rodas de 
conversas, cantorias, contação de histórias e dança 

cigana, na tentativa de salvar as nossas memórias 
e fortalecer o nosso povo, especialmente as nossas 
crianças. Se não nutrirmos nossa cultura, ela será 
extinta, pois tudo que sabemos, repassamos atra-
vés da fala e a dança e a arte é a nossa linguagem 
impressa na nossa identidade. Tudo que fazemos 
é com muita simplicidade, mas na tentativa de não 
deixar morrer a nossa cultura e também propor-
cionar as nossas crianças aprender brincando, 
dançando criando e sendo crianças felizes.

Nosso grupo infantil, sempre que possível, se 
apresenta nas escolas públicas, na UnB, feiras 
culturais, no teatro de Sobradinho e nas pracinhas 
públicas. Mas ainda temos dificuldades tanto para 
abrirmos os espaços, como também para comprar 
de roupinhas e enfeites para nossas crianças. Por 
isso é tão importante para a gente essa abertura e 
participação nesse edital.”

Daiane Cigana Calin, Grupo de Dança e Conta-
ção de Histórias – Alegria Cigana: Encantar

Contato
E-mail: ciganoscalons@gmail.com
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GRUPO DE DANÇA PAIXÃO CIGANA

“Somos um povo de cultura milenar, que temos 
500 anos de Brasil e sofremos todos os tipos de 
preconceito, primeiro por sermos um povo cigano, 
povo invisível e segundo por sermos mulheres 
ciganas. Temos a arte pulsando nas nossas veias. 
Se não nutrirmos nossa cultura, ela será extinta, 
pois tudo que sabemos fica na oralidade e a dança 
é a nossa identidade como mulher cigana. É através 
da dança que nos unimos e nos fortalecemos para 
continuar a nossa luta por justiça, saúde, educação 
e visibilidade social.

Nascemos no berço da arte, a vida toda dança-
mos. Nosso grupo sempre se apresenta nas praças, 
escolas e teatro de Sobradinho, algumas cidades do 
entorno sul e norte e também fora de Brasília em 
outros Estados, como MG, BA, MUITO, GO.

Acreditamos que a nossa proposta é contribuir 
para alimentar e divulgar a nossa arte e cultura 
através da dança. É levar para todos os espaços a 
nossa voz silenciada ao longo dos tempos , a nossa 
história e as nossas memórias vivas. Além de dan-
çarmos diariamente no acampamento cigano, local 

onde moramos em nossas barracas, já dançamos 
também em vários espaços: na Câmara Legislativa 
do DF, na Universidade de Brasília UnB, no teatro 
de Sobradinho, em abertura de eventos públicos e 
privados, nas Escolas públicas e particulares.

Todos os nossos saberes e conhecimentos da 
cultura, nós passamos para nossos filhos, netos, 
irmãos, nos momentos de festa, lazer e descanso. 
Vivemos em comunidade, mas muitos deles e 
muitos dos nossos costumes, vão se perdendo ao 
longo dos tempos. Acreditamos que principalmente 
a música e dança, conta muito da nossa história 
e nos relembra as vezes um passado triste ou 
feliz, mas de muita aprendizagem. Precisamos 
alimentar o nosso povo com as nossas histórias e 
memórias, para que eles conheçam na realidade o 
nosso histórico de vida e repasse para as gerações 
futuras tudo que aprendeu. Sendo assim, estamos 
lutando diariamente para que a nossa cultura não 
se acabe.”

Cigana Calin Rosalina, Grupo de Dança Paixão 
Cigana

Contato

E-mail: ciganoscalons@gmail.com



198

Prêmio Cultura e Cidadania 2018 



199

Prêmio Cultura e Cidadania 2018 



200

Prêmio Cultura e Cidadania 2018 



201

Prêmio Cultura e Cidadania 2018 



202

Prêmio Cultura e Cidadania 2018 



203

Prêmio Cultura e Cidadania 2018 



204

Prêmio Cultura e Cidadania 2018 



205

Prêmio Cultura e Cidadania 2018 



206

Prêmio Cultura e Cidadania 2018 



207

Prêmio Cultura e Cidadania 2018 



208

Prêmio Cultura e Cidadania 2018 



209

Prêmio Cultura e Cidadania 2018 



210

Prêmio Cultura e Cidadania 2018 



211

Prêmio Cultura e Cidadania 2018 



PRÊMIO 
CULTURA VIVA 
2018





PONTOS DE CULTURA



Prêmio Cultura Viva 2018 > Pontos de cultura

215

COMUNA PANTERAS NEGRAS

A Comuna Pantera Negra é uma gleba do 
Assentamento Pequeno William, que nasceu após 
ocupação pelo Movimento dos e das Trabalhadores/
as Sem Terra do Distrito Federal e Entorno (MST/
DFE), em Planaltina/DF. É composta por cinco 
casas, três delas construídas com a técnica da bio-
construção. Além de moradia, as casas são espaços 
culturais, onde são realizadas atividades artísticas 
e formativas, como saraus, apresentações musicais 
e teatrais, cineclubes, oficinas e debates voltados 
para crianças, jovens e idosos, sobretudo da área 
rural e em situação de vulnerabilidade. 

Algumas atividades estão diretamente ligadas 
ao incentivo da autonomia de mulheres, com 
cursos de formação técnica para o acesso à renda, 
tais como bordado, artesanato, produção audio-
visual, feiras de arte e cultura, rodas de cuidado 
entre ativistas, associativismo, horta comunitária 
agroecológica, além da preparação de mulheres e 
jovens do campo, para vestibular e Enem. Além das 
atividades, na comuna também funciona a Bibliote-
ca Carolina Maria de Jesus, criada em 2010 e que, 
em 2017, ganhou espaço permanente, com uma 
sede em alvenaria e cerca de três mil livros. 

Contato 
fb.com/groups/comunapanterasnegras/
dricadfe2012@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/comunapanterasnegras/
mailto:dricadfe2012@gmail.com
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ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS 
DO CENTRO HISTÓRICO 
DE PLANALTINA - DF

Criada em 2007, a Associação dos Amigos do 
Centro Histórico de Planaltina tem como missão 
defender e conservar o patrimônio histórico, artísti-
co e cultural da cidade. Articula com a comunidade 
local e outras instituições públicas e privadas, para 
promover diversas ações, tais como exposições, 
visitas guiadas, palestras, oficinas, seminários, 
feiras de artesanato, saraus e ações de educação 

patrimonial. 
Contribui com a preservação das culturas 

populares, como é o caso da Folia do Divino Espírito 
Santo, da catira e dos cantorios das festas religio-
sas locais. O centro histórico de Planaltina fica ao 
redor da Praça Salviano Guimarães, no quadrilátero 
localizado entre as ruas Sergipe, 13 de Maio, 1º de 
Junho e Hugo Lobo. 

Contato 
amigoscentrohistorico@hotmail.com
Telefone: 3049-7331

mailto:amigoscentrohistorico@hotmail.com
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ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA MAPATI

A Associação Artística Mapati (AAMA) surgiu 
em 1998 como alternativa para realização de ações 
e projetos socioculturais da Cia Teatral Mapati. 
Em 2009, foi reconhecida como Ponto de Cultura, 
a partir do primeiro edital de estadualização do 
Programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura 
(MinC). Efetivou-se envolvimento ativo da AAMA 
na Rede Nacional de Pontos de Cultura, inclusive 
mediante trocas com outros pontos do Brasil, 
dando-se prosseguimento às atividades formativas 
da Associação, bem como construção como agentes 
da política do Cultura Viva em nível distrital.

Desde sua criação, a Associação Artística Mapa-
ti tem trabalhado com diferentes tipos de projetos, 
principalmente com jovens de periferia, através de 
oficinas e ações como o “Profissão Arte”, abrindo 
mercado para adolescentes. Também, destacou-se 
pela atuação com movimentos de crianças e ado-
lescentes, juventude, população LGBTIQ+, cidada-
nia e controle social, mulheres e direitos humanos. 
O projeto “Profissão Arte” propiciou que expressivo 
número de pessoas – a maioria jovens - iniciassem 
carreira no segmento artístico de Brasília. 

Contato 

Site: http://mapati.com.br

dazi.antunes@gmail.com

mailto:dazi.antunes@gmail.com
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ASSOCIAÇÃO CANDANGA DE 
TEATRO DE BONECOS (ACTB)

A Associação Candanga de Teatro de Bonecos 
(ACTB) foi fundada em 1997, com o propósito 
de organizar os bonequeiros do DF. É filiada à 
Associação Brasileira de Teatro de Bonecos e à 
União Internacional de Marionetes, formando uma 
rede mundial de difusão dessa arte milenar. Hoje 
são mais de 22 grupos associados, com trabalhos 
que percorrem diversas técnicas. A diversidade de 
linguagem resulta em espetáculos de qualidade 
dirigidos ao público adulto e infantil, capacidade 
de oferecer oficinas de formação e de participar 
significativamente de discussões e debates na área 
do Teatro de Formas Animadas.

As principais ações da ACTB são voltadas para 

a circulação de espetáculos e para o encontro entre 
os bonequeiros do DF e RIDE. Realiza, anualmente, 
a Roda de Teatro de Bonecos e o Circuito Rural 
de Teatro de Bonecos – circulação por todas as 
escolas públicas do DF situadas em área rural e 
é parceira de projetos como a “Festa Latina de 
Bonequeiros”, o proejto “Brincantes e Pensantes”, 
de Águas Lindas de Goiás (ACTB e Voar Teatro de 
Bonecos), o “Encontro de Mamulengueiros – Águas 
da Tradição” (A Casa Verde e ACTB), a “Festa dos 
Mamulengos” (Ruarte e Invenção Brasileira) e o 
“Festival de Teatro de Grupo” (Cooperativa Brasi-
liense de Teatro).

Contato
Site: https://rodabrasiliabonecos.wordpress.com

https://rodabrasiliabonecos.wordpress.com
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL ENCANTO 
DE ITAPOÃ E PARANOÁ (ACEIP)

Tambor de Crioula e Bumba Meu Boi são as 
manifestações carro-chave da Associação Cultural 
Encanto de Itapoã e Paranoá. A história começa 
a partir da trajetória da mestra Eliana Costa, 
maranhense, do pequeno Povoado de São Paulo, 
na cidade de Bacuri. A partir de 2005, a expressão 
passou a ser desenvolvida na Região Administrativa 
de Itapoã, no Distrito Federal. Na sede da Asso-
ciação, acontecem ensaios, preparação artesanal 

de indumentárias e figurinos, além de diversas 
oficinas. 

A narrativa mítica é contada no auto do Bumba 
Meu Boi por meio de dança, música e encenação. 
O processo de transmissão envolve a alfabetização 
e letramento de pessoas da comunidade, trabalho 
desenvolvido pela mestra Eliane Costa. A Asso-
ciação é composta por 44 pessoas, sendo a maior 
parte jovens e mulheres. 

Contato
bumbameuboideitapuadf@gmail.com

mailto:bumbameuboideitapuadf@gmail.com


Prêmio Cultura Viva 2018 > Pontos de cultura

220

ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
MÚSICA E CIDADANIA

A Associação Cultural Música e Cidadania 
tem como foco o trabalho com educação musical. 
Atende, gratuitamente, cerca de 200 crianças 
e adolescentes de 7 a 18 anos, moradores do 
Paranoá e Itapoã. Muitas dessas crianças passam a 
integrar orquestras e grupos locais de renome.

Fundado, em 2007, pelo maestro Valdécio 
Costa Fonseca, o projeto Música e Cidadania utiliza 
a música como meio de educação e transformação 
social e colabora para a educação integral de 
alunos de baixa renda. A partir do contato com a 

música, a criança ou adolescente socializa, adquire 
senso de cidadania, aprende a respeitar as dife-
renças, melhora o rendimento escolar, aumenta 
a autoestima e autonomia, além de ampliar seus 
valores e repertório cultural. A atuação em regiões 
com alto índice de pessoas em situação de vulnera-
bilidade social visa a contribuir para o afastamento 
de crianças e adolescentes das rotas de tráfico, 
violência, exploração sexual, trabalho infantil e 
violência doméstica.

Contato
www.musicaecidadania.com/
E-mail: acmusicaecidadania@gmail.com

http://www.musicaecidadania.com/
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL SUPERNOVA

Criado em 2003 com o nome “Radicais Livres”, 
a organização desenvolve projetos de cultura, 
com vista ao desenvolvimento social. Em 2010, 
uma dissidência provocou a saída dos pioneiros 
fundadores do coletivo, que se reagrupou com o 
nome de “Movimento Supernova”. Fundada em 
2010 e formalizada em 2013, a Associação Cultural 
Supernova tornou-se referência cultural e artística 
no Distrito Federal pelas ações desenvolvidas 
ao longo dos anos, entre as quais se destaca o 

“Domingo no Parque”, e as quais incluem mais de 
160 saraus realizados e de 700 apresentações em 
todo o Distrito Federal. 

Formada por jovens participantes das ativi-
dades do grupo, em sua maioria moradores de 
São Sebastião, a Associação também organiza 
oficinas, cursos, workshops, palestras, escolinhas 
e, Saraus, com o objetivo de fomentar e incentivar o 
desenvolvimento sociocultural da população de São 
Sebastião. 

Contato
fb.com/movimentosupernova/
E-mail: movimentosupernova@gmail.com 

https://www.facebook.com/movimentosupernova/
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
TRIBO DAS ARTES

Tribo das Artes é um movimento cultural de 
Taguatinga, criado no ano de 2000. Realiza saraus 
mensais e circuitos poéticos musicais em escolas 
públicas do Distrito Federal, RIDE e em outros 
estados. A Associação é, ainda, editora da revista 
Tribo das Artes e lançou, em 2009, o livro “09 
anos de Tribo das Artes”, uma obra fotográfica e 
documentária que conta a toda história do grupo. A 
partir de 2010, a Associação passou a ser, também, 

Ponto de Cultura, com reconhecimento da Secreta-
ria de Cultura do Distrito federal e do Ministério da 
Cultura. 

Como Ponto de cultura, também realiza oficinas 
de pandeiro, teatro de bonecos, interpretação tea-
tral, literatura de cordel, saraus poéticos e contação 
de histórias, em Planaltina, Samambaia, Recanto 
das Emas, Taguatinga e Ceilândia. 

Contato
www.tribodasartes.org/
fb.com/tribodasartes/
tribodasartesbrasilia@gmail.com

http://www.tribodasartes.org/
https://www.facebook.com/tribodasartes/
mailto:tribodasartesbrasilia@gmail.com
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ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL, ESPORTE E 
EXPRESSÕES FOLCLÓRICAS 
– OS BANGUELA

A Instituição foi criada em 2006, com objetivo 
de atuar na área cultural, por meio do grupo de 
Quadrilha Junina “Os Banguela”. Inicialmente, o 
foco foi fomentar a dança junina até que surgiu 
a ideia de atuar em ações sociais e formativas, 
como o Projeto Centro de Educação Complementar 
(CEC), voltado para mães que precisavam trabalhar 
e não tinham onde deixar os filhos, as atividades 

de reforço escolar, recreação e jogos, realizadas 
em parceria com a Cia “Vem Viver” e o Programa 
Esporte e Lazer das Cidades. 

Entre as principais oficinas que são atualmente 
oferecidas pela associação, estão: Dança Junina, 
Dança de Salão, Capoeira, Caratê, Balé e Educação 
Infantil. 

Contato
aasociacaoosbanguela@hotmail.com

mailto:aasociacaoosbanguela@hotmail.com
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ASSOCIAÇÃO FILHOS DA 
TERRA (PROJETO CULTURAL 
WALDIR AZEVEDO)

A Associação Filhos da Terra desenvolve o 
Projeto Cultural Waldir Azevedo, iniciativa de um 
músico que resolveu, de maneira singular, comprar 
alguns cavaquinhos com recursos próprios e com-
partilhar seu conhecimento musical com moradores 
da comunidade da Vila Telebrasília. Em 2013, foi 
fundada a Orquestra de Cavaquinhos de Brasília, 
composta por alunos do projeto. 

O Projeto promove oficinas relacionadas à 
cultura popular, palestras educativas e rodas de 
conversa por áreas temáticas, que são desenvolvi-
das por instituições parceiras, tais como a Polícia 
Militar, o Conselho Tutelar e a Associação Brasilien-
se de Deficientes Visuais (ABDV), instituição que é 
atendida pelo projeto gratuitamente. 

Contato
fb.com/ProjetoWaldirAzevedo/
projetowaldirazevedo@gmail.com

mailto:projetowaldirazevedo@gmail.com
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ASSOCIAÇÃO IMAGINÁRIO CULTURAL

A Associação Imaginário Cultural foi criada em 
2002, a partir da iniciativa de um grupo de artistas 
atuantes na comunidade de Samambaia. A ideia era 
ter uma organização consolidada, que possibilitas-
se a ampliação das ações voltadas para a promoção 
da cidadania de jovens em situação de vulnerabi-
lidade social. Nessa perspectiva, iniciaram-se as 
ações articuladas à prestação de serviços culturais, 
oficinas, apresentações e acompanhamento a 
projetos sociais de comunidades carentes. O grupo 
era formado por voluntários de várias áreas do 
conhecimento, dentre elas, educação, política, arte 

e computação. As ações eram gratuitas e agen-
dadas, conforme as demandas apresentadas e a 
disponibilidade. Com o tempo, a Associação passou 
a trabalhar exclusivamente com arte-educação na 
formação, fruição e produção artística, ampliando 
sua atuação para as demais faixas etárias. Em 
2011, inaugurou sua sede em Samambaia, aten-
dendo a comunidade com oficinas permanentes e 
temporárias, projetos de apresentações, festivais e 
mostras nas diversas linguagens artísticas. Nasceu 
aí o Espaço Imaginário Cultural, coordenado pela 
Cia. Teatral Roupa de Ensaio. 

Contato
Site: http://espacoimaginariocultural.blogspot.com/
contatoimaginariocultural@gmail.com
Telefone: 3013-1610

http://espacoimaginariocultural.blogspot.com/
mailto:contatoimaginariocultural@gmail.com
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ASSOCIAÇÃO LUDOCRIARTE

A Associação Ludocriarte atua em São Sebas-
tião, desde 2005, quando criou a Brinquedoteca 
Comunitária. No ano de 2009, participou do Edital 
de Seleção para a implementação dos Pontos de 
Cultura do Programa Mais Cultura do Ministério da 
Cultura e deu vida ao projeto Ludocriarte Editora, 
por meio do qual ofereceu oficinas artístico-cul-
turais para 80 crianças e adolescentes de 06 a 
14 anos. As oficinas resultaram na publicação da 
coleção de livros “Era outra vez... - histórias criadas 
pelas crianças do Ponto de Cultura Ludocriarte”, 
além de vídeos, animações, clipes musicais e 
festivais artístico-culturais. Dentro do segmento de 
culturas populares, a Ludocriarte especializou-se 
no fortalecimento da Cultura da Infância, tendo 
como alicerce da sua ação os pilares da Unesco 
para a Educação do Século XXI: aprender a ser; 

fazer; conhecer; e conviver. 
O Ponto promove o resgate de jogos e brinca-

deiras tradicionais, expressões artísticas (dança, 
teatro, música, artes plásticas, capoeira), literatura 
(leitura, contação e criação de histórias), linguagem 
informática e audiovisual. A Ludocriarte utiliza 
vários tipos de linguagens para desenvolver suas 
ações, mas todas podem se resumir em uma única, 
que representa a linguagem da infância: a ludicida-
de. O lúdico é a linguagem do prazer, da exploração, 
da descoberta. No lúdico, crianças e adultos 
experimentam todos os sentimentos, aprendem a 
lidar com regras e desafios, encontram-se e desen-
contram-se, enxergando-se como seres humanos, 
seres relacionais e sociais, dotados de potenciais, 
muitas vezes inexplorados ou desconhecidos. 

Contato
www.ludocriarte.org/
ludocriarte@gmail.com

http://www.ludocriarte.org/
mailto:ludocriarte@gmail.com
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1V2M – UMA VIDA DOIS MUNDOS

O coletivo 1V2M surgiu em 2003, junto com a 
obra literária de Carlos & Astro, formado por um 
grupo de ex pichadores que se manifesta utilizando 
as expressões dos elementos da Cultura hip hop. 
Realizam oficinas, palestras e intervenções artís-
ticas voltadas para a socialização, ressocialização, 
convivência e fortalecimento de vínculos de jovens 
das periferias e das unidades do sistema socioedu-

cativo do Distrito Federal. 
A significativa atuação do Ponto de Cultura no 

desenvolvimento de ações e políticas para o graffiti 
no Distrito Federal e Entorno nos anos de 2017 
e 2018, levou o grupo a ter dois representantes 
eleitos pela sociedade civil para compor no Comitê 
de Grafitti, estabelecido pela Política Distrital de 
Valorização do Graffiti.

Contato
fb.com/1v2mundos/

 E-mail: carlosastro2017@gmail.com

https://www.facebook.com/1v2mundos/
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CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA 
FAMÍLIA E DA CRIANÇA (CISFAC)

Criado em 2006, o Centro de Integração Social 
da Família e da Criança tem atuação cultural e 
social em Itapoã e no Núcleo Rural Rajadinha, 
funcionando como um centro de referência para 
as comunidades. Sua missão é contribuir com a 
formação de crianças, apoiar famílias e estimular 
a comunidade a adotar práticas saudáveis de vida. 
O público referencial são crianças em situação de 
vulnerabilidade, bem como suas famílias. Atende 
mais de 300 crianças e famílias dessas cidades. Os 
alunos formados pela Escola de Música Emilio Ce-
sar integram conjuntos musicais: a Banda Marcial 

e a Orquestra Filarmônica Som da Esperança. Elas 
fazem aulas de violino, violoncelo, baixo e outros 
instrumentos. 

A Organização criou o centro Cultural Cisfac, 
que tem apoio e reconhecimento do Governo do 
Distrito Federal e trabalha em quatro eixos temáti-
cos: música (popular e erudita); imagem (cinema e 
fotografia); artesanato (artes visuais); e literatura. A 
partir desses eixos, o projeto prevê a realização de 
aulas de teoria musical e prática de instrumentos, 
cineclubes, apresentações musicais, exposições de 
arte, literatura infantil e contação de histórias. 

Contato
Site: http://cisfac.org.br

http://cisfac.org.br
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CIA TEATRAL H2O

A Cia Teatral H2O é uma associação sem fins 
lucrativos, fundada em março de 1998, na Região 
Administrativa de Taguatinga – DF, com sede atual 
no Recanto das Emas. Desde sua fundação a Com-
panhia realiza diversas oficinas teatrais no Distrito 
Federal e cidades da RIDE, como: Santo Antônio do 
Descoberto e Valparaíso - GO, entre outras. 

Em 2011, a Cia montou o Espaço Cultural H2O, 
localizado no Recanto das Emas, na principal 
quadra comercial da cidade, onde vem fomentando 
a arte e a cultura, tanto na formação, quanto na 
produção de espetáculos montados no próprio 
espaço. Com 80 lugares, estrutura de arquibanca-
das e palco italiano, abriga espetáculos de dança, 
teatro e música, de diferentes artistas do Recanto 
das Emas e de outras regiões do Distrito Federal, 

além de projeção de filmes. Suas instalações são 
adequadas para receber montagens cênicas, musi-
cal e são, ainda, utilizadas para saraus, seminários 
e oficinas. 

A Cia tem no seu currículo mais de 15 monta-
gens de espetáculos teatrais, entre eles clássicos 
como: “A mulher sem pecado”, de Nelson Rodri-
gues, “A bruxinha que era boa”, de Maria Clara 
Machado e o espetáculo “Santo Ciço”, que conta 
história de Padre Cícero. O Espaço Cultural H2O 
dispõe de Ateliê e Bazar, preparados para criar, pro-
duzir e confeccionar para grupos de teatro e dança, 
com supervisão de equipe feita por um profissional 
capacitado. Conta, em seu acervo, com 300 peças 
entre figurinos e roupas comuns, 

Contato
fb.com/CiaTeatralH2O
kacusmartins@gmail.com

https://www.facebook.com/CiaTeatralH2O
mailto:kacusmartins@gmail.com
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REVELANDO AUTORES EM BRAILE

Com mais de vinte e três anos de atuação 
voluntária, o projeto tem sede na Biblioteca Dorina 
Nowil e envolve livro, literatura, bibliotecas, artes 
integradas, formação, inclusão, acessibilidade e 
ação social. A biblioteca é referência internacional 
pelas ações desenvolvidas e já recebeu diversos 
prêmios, como o “Ser Humano Brasil”, “ODM 2005”, 
“Mãos da Cidadania” e “Brasil Criativo”. A institui-
ção reúne cerca de 3 mil publicações no acervo. 
No estabelecimento, estão disponíveis livros em 
braile e audiolivros. Além disso, a biblioteca conta 
com diversas atividades e oficinas para deficientes 
visuais. 

Há mais de seis décadas, a Fundação Dorina 
Nowill para Cegos tem se dedicado à inclusão 
das pessoas com deficiência visual, por meio do 
acesso à educação e à cultura. A Fundação oferece 
programas de clínica de visão subnormal, educação 
especial, reabilitação e empregabilidade, além de 
produzir e distribuir livros braille, falados e digitais 
acessíveis. 

O projeto integra leitores com deficiência 
visual aos escritores brasilienses e originou a 1ª 
Academia Inclusiva de Autores Brasilienses. Produz 
publicações, participa e propõe grandes eventos, 
alfabetização em braile e alfabetização digital. 

Contato
bibliotecabraile@gmail.com

mailto:bibliotecabraile@gmail.com
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GRUPO CULTURAL “SENTA 
QUE O LEÃO É MANSO” – MINI 
TEATRO LIETA DE LÓ

Em 1986, em Planaltina, surgiu o Grupo cultural 
“Senta que o Leão é Manso”. As vidas do ator, 
professor e diretor preto Rezende, seus alunos e 
alguns convidados da comunidade planaltinense 
se entrelaçaram para a oficina que resultaria em 
um primeiro espetáculo. A partir dessa iniciativa, o 
grupo passou a montar, sistematicamente, peças 
de teatro, formando, a cada ano, novas plateias. 
Já conhecidos em Planaltina, passaram a realizar 
ensaios em locais improvisados até que ganharam 

um mini teatro, o “Lieta de Ló”, e começaram a 
construir outros projetos com cultura popular, artes 
visuais, cineclube e fotografia. 

Atualmente, o grupo é composto por quatro 
diretores e uma gama de artistas formados pela 
Universidade de Brasília e Faculdade Dulcina de 
Moraes e, além de espetáculos, são realizadas 
oficinas técnicas e pesquisa. Também abrem o 
espaço para a apresentação de outros grupos. 

Contato
sqolem.sqolem@gmail.com

mailto:sqolem.sqolem@gmail.com
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GRUPO OLIMPO INVESTIGAÇÃO 
DE TÉCNICAS TEATRAIS 
– GALPÃO DO RISO

O Coletivo Galpão do Riso atua na cidade de 
Samambaia desde 2003, desenvolvendo cenas, e 
músicas, e produzindo indumentária, instrumentos 
musicais, acessórios e figurinos ligados à cultura 
do circo tradicional. Outra frente é o trabalho com 
jovens adultos focando sua profissionalização no 
circo por meio de cursos. 

No espaço em Samambaia, a memória circense 
e suas tradições são preservadas em formato de 
livros, DVDs, músicas, monografias e dissertações, 
que estão disponíveis para consulta da comunidade 
em geral e artistas estudantes da área. 

São anos de atuação contínua em atividades 
relacionadas à tradição popular e à preservação da 
memória da prática do circo tradicional, por meio 
da figura do palhaço popular. Com as apresenta-
ções em ruas, praças, casas e espaços alternativos 
de Samambaia e cidades da RIDE, as ações do 
coletivo Galpão do Riso alcançam um público cada 
vez maior, sendo também crescente o público que 
participa das oficinas e cursos, alcançou inúmeras 
pessoas, que desenvolvem seus trabalhos tanto 
para o mercado do circo, quanto para o mercado de 
animação de festas. 

Contato
galpaodoriso@gmail.com



Prêmio Cultura Viva 2018 > Pontos de cultura

233

ESTÚDIO GUNGA

O Estúdio Gunga atua com comunicação, au-
diovisual e design, trabalhando com software livres 
e a partir dos princípios e práticas da economia 
solidária. É formado por artistas, pesquisadores e 
pesquisadoras videomakers, designers, jornalistas 
e programadoras e programadores, que comparti-
lham valores da cultura livre. O empreendimento 
nasceu em 2008, em ações da cultura digital e 
pontos de cultura no Mercado Sul de Taguatinga, 
local que movimenta e renova anos de ocupação 
e resistência cultural. Também em 2008, a Gunga 
protagonizou a coordenação da comunicação da 
TEIA (Encontro Nacional dos Pontos de Cultura), 
quando afinou laços com iniciativas e expressões 
culturais, assim como com trabalhadores da 
comunicação cultural, em especial nas culturas 

populares. 
O Estúdio Gunga, desde sua criação, trabalha 

com diversas criações como: curtas metragens, 
vídeos, ensaios fotográficos, identidade visual de 
iniciativas e projetos, websites, livros, cartilhas e 
portfólios, assim como peças gráficas de divulga-
ção on-line e off-line, e mais recentemente com 
assessoria de comunicação em redes sociais. A 
sede hoje é também um espaço de coworking, que 
abriga outros coletivos. 

O Estúdio caminha em parceria principalmente 
com coletivos de diversas áreas da arte, cultura 
popular e meio ambiente, com sua própria forma de 
criar e trabalhar, ajudando a transformar e impul-
sionar a comunicação dessas e outras iniciativas. 

Contato
info@gunga.com.br

mailto:info@gunga.com.br
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ILÊ AXÉ OYÁ BAGAN

O Ilê Axê Oyá Bagan teve o primeiro barracão 
levantado em 2007. Contudo, seu axé começou 
anos antes, em Mundo Novo (BA), cidade onde nas-
ceu Adna Santos, cuja trajetória e aprendizados a 
trouxeram para Brasília, para encontrar o chão Ilê. 
A casa foi construída aos poucos, crescendo junto e 
em profundidade com os papéis espiritual, cultural, 
social, simbólico e político que o Ilê Axé Oyá Bagan 
foi e é sujeito. O terreiro do Ilê é o sonho realizado 
da Ialorixá Mãe Baiana de Oyá, que buscou em sua 
avó, Maria Inês, as referências de como se cuida do 
Orixá. O Ilê constitui território afetivo, uma vez que 
é feito de gente, e que, como um quilombo, abraça 
e une força com as pessoas que querem o bem para 
si e para as outras, o chão que guia o renascimento 
e transformação da vida do ser humano. Nesse 
chão, a cultura vive e resiste, seguindo os passos 
que a ancestralidade deixou, promovendo eventos 
tradicionais, oficinas e recebendo festivais culturais 

brasilienses.
O Ilê contribui para o acesso comunitário à 

produção e difusão de bens culturais, resistindo em 
seus festejos tradicionais, sendo palco de festivais 
consagrados, trazendo o público para dentro do 
lugar de feitura cultural. Promove a cidadania, 
por intermédio dessas ações culturais em sua 
comunidade, e milita, enfrentando o racismo 
institucionalizado e pressionando o poder público. 
Em todas as suas ações públicas e reservadas, 
promove a valorização e a difusão de expressões 
culturais comunitárias, de suas identidades, da 
diversidade cultural brasileira, da territorialidade 
e do pluralismo cultural e do patrimônio cultural 
material e imaterial. Com essa atividade cultural foi 
possível gerar oportunidades de emprego e renda 
no mundo do trabalho cultural, contribuindo para o 
desenvolvimento local. 

Contato
ileaxeoyabagan@hotmail.com

mailto:ileaxeoyabagan@hotmail.com
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INSTITUTO CULTURAL CAMINHOS

O Instituto Cultural Caminhos (ICC) desenvolve 
parcerias com coletivos populares, entidades cultu-
rais e movimentos juvenis. Trabalha pela promoção 
da cidadania e realiza ações sociais, ambientais, 
esportivas, culturais e educacionais. Realiza 
projetos de diferentes segmentos e tem como 
objetivo promover e divulgar produtos, realizar 
feiras, estimular a produção, pesquisa e ensino de 

expressões artísticas como teatro, música, dança, 
cinema, circo, marionetes, desenho, discotecagem, 
produção musical e graffiti; promover o esporte 
como ferramenta de inclusão social; promover a 
reintegração social de egressos do sistema prisio-
nal através de atividades educacionais e estimular 
a reinserção no mercado de trabalho; além de 
desenvolver ações educacionais.

Contato
institutoculturalcaminhos@gmail.com

mailto:institutoculturalcaminhos@gmail.com
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INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL 
LUMIAR (GRUPO PERCUSSIVO 
PROJETO NOTA 10)

O Instituto Cultural e Social Lumiar realiza o 
Projeto Nota 10, existente desde 2009, e formado 
por uma vasta carta de oficinas capacitantes e pro-
fissionalizantes, que são, hoje, referência em todas 
as Regiões Administrativas do Distrito Federal, por 
levarem às comunidade a percussão como forma de 
inclusão social. 

O Grupo Percussivo é composto por 25 jovens, 
sendo parte deles egressos do sistema socioeduca-

tivo e da prevenção. O Grupo já atuou em projetos 
dentro das Unidades de Internação do Distrito 
Federal e RIDE e tem como principal temática a cul-
tura afro-brasileira. O Instituto Lumiar, através do 
Projeto Nota 10, desenvolve projetos sociais, tais 
como apresentações de teatro, dança e percussão, 
workshops, oficinas, saraus, produção e exibição de 
documentários e palestras motivacionais. 

Contato
institutoculturallumiar@gmail.com

mailto:institutoculturallumiar@gmail.com
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INSTITUTO CULTURAL 
MENINO DE CEILÂNDIA

O Instituto Cultural Menino de Ceilândia 
surgiu como forma de organizar a gestão do Bloco 
Carnavalesco Menino de Ceilândia, fundado no ano 
de 1995. Tendo atuado como Associação durante 
mais de dez anos, o Menino de Ceilândia alterou 
sua razão social para instituto.

Reconhecido como Ponto de Cultura pelo 
Ministério da Cultura (MinC), o Instituto desenvolve 
projetos de formação, entretenimento e cidadania, 
voltados para o carnaval de rua. Atua com com 
foco na disseminação dos elementos do frevo: 
linguagens da música (frevo canção e instrumen-
tal); oficinas de música voltada para instrumentos 
de sopro e percussão; oficinas de dança passo de 
frevo; confecção de figurinos; confecção e reforma 
de bonecos gigantes; além da criação e organização 

da Orquestra Popular Menino de Ceilândia, com 
participação de passistas de frevo

A ampliação, inovação e articulação de lingua-
gens do carnaval, como estratégia para a promoção 
do desenvolvimento local e território sustentável no 
território de Ceilândia, foi realizada por meio da ini-
ciativa do Arranjo Produtivo Local da Cultura Popu-
lar, com foco para o carnaval. As ações envolvem o 
reconhecimento de espaços culturais; a articulação 
de ações do carnaval no território; a identificação 
de atores e empreendimentos culturais; o incentivo 
a formação no âmbito do ciclo do carnaval; além 
da inserção da identidade musical local, articulada 
com as linguagens do frevo e do samba, no repertó-
rio musical dos eventos carnavalescos.

Contato
Site: acmeninodeceilandia.blogspot.com/
acmeninodeceilandia@gmail.com

http://acmeninodeceilandia.blogspot.com/
mailto:acmeninodeceilandia@gmail.com
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INSTITUTO MENINOS DO 
PÔR DO SOL (IMP)

Localizado na Região Administrativa de Cei-
lândia, o Instituto Meninos do Pôr do Sol oferece 
à comunidade local oficinas de dança, música, 
percussão e violão, iniciação digital comunicação 
comunitária e reforço escolar, voltadas, princi-
palmente, para crianças, adolescentes e adultos 
em situação de vulnerabilidade e pessoas com 
deficiência. 

Ligado ao movimento social do Distrito Federal, 

o instituto propõe a valorização da dança e da 
música como forma de transformação social, além 
de atuar no sentido de preparar os jovens para a 
inserção no mercado de trabalho. Tem, entre seus 
objetivos, a promoção do ensino da leitura e da 
escrita; o acesso a bens culturais; o incentivo a 
programas socioeducativos; a promoção de cursos 
profissionalizantes, a promoção de palestras sobre 
prevenção de doenças e uso de drogas.

Contato
Site: https://institutomeninosdopordosol.blogspot.com/

https://institutomeninosdopordosol.blogspot.com/
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INSTITUTO SOLI’ART – GESTÃO 
PROFISSIONAL, CULTURAL, 
TURISMO E AMBIENTAL (ISA)

O Instituto Solid’Art é um fomentador da inclu-
são social, de caráter e gestão profissional, cultural, 
turismo e ambiental, com sede e foro situado na 
Região Administrativa de Samambaia. Fundado 
em 2005, o Instituto tem por objetivo a difusão de 
projetos que valorizam e auxiliam a consolidação 
de ações e políticas desenvolvidas ou voltadas para 
coletivos diversos e contribuam para a promoção 
da cultura, do lazer e da cidadania da comunidade. 

O ISA trabalha em parceria com instituições 
e entidades afins, mediante ações integradas e 
complementares, visando à melhoria das condições 
de subsistência e qualidade de vida da população. 
Promove oficinas de música, teatro, danças de rua 
e folclórica, percussão, artesanato, ginástica para 

melhor idade, futebol, basquete, inclusão digital e 
palestras sobre Meio Ambiente, DSTs e Drogas. 

Entre as prioridades da entidade, estão: 
contribuir para o incremento da receita da cadeia 
produtiva de setores da economia local, como edu-
cação, turismo, hotelaria, gastronomia, transporte 
e outras relacionadas a eventos culturais; contratar 
mão de obra local para o exercício remunerado ou 
voluntário de atividades; propiciar debates, oficinas 
e cursos diversos de gestão cultural, patrimonial, 
ambiental, social e econômico da região; fomentar 
a pesquisa, o registro e a preservação das práticas 
socioculturais; e promover o intercâmbio cultural 
entre as diferentes regiões administrativas do 
Distrito Federal e Entorno.

Contato
Site: http://institutosolidart.com.br

http://institutosolidart.com.br
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PONTO DE CULTURA TRÍADE

As atividades do coletivo Tríade Cultural 
iniciaram de forma oficial em 2007. São anos de 
atividades e ações comunitárias. O coletivo articula 
e estimula as diversas atividades culturais, promo-
ve cursos, oficinas e eventos abertos à participação 
da população, atraindo o intercâmbio de crianças, 
jovens e adultos. As principais atividades realizadas 
pelo grupo são: oficina de teatro, dança, percussão 
e literatura de cordel; grupo de quadrilha junina; 
Projeto Cinema na Comunidade.; curso de desenho 
e grafite, entre outras.

Em 2016, o Ministério da Cultura (MinC), por 

intermédio da Secretária da Cidadania e da Diver-
sidade Cultural, certificou o Coletivo como Ponto 
de Cultura, possibilitando a entidade participar de 
editais ofertados pelo Ministério da Cultura, Fundos 
Estaduais de Cultura e Municipais de Cultura. 

O coletivo atua na comunidade de base, 
articulando, fomentando e desenvolvendo projetos 
artísticos e culturais que visam a inserção de 
jovens, crianças e adultos, e contribuindo para o 
crescimento e redução do quadro de vulnerabilida-
de. 

Contato
Site: http://triadecultural.com.br

http://triadecultural.com.br
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL NAMASTÊ

A Associação Cultural Namastê atua na dança 
inclusiva desde 2004, tendo se desenvolvido a 
partir do trabalho da professora Luciana Vitor em 
escolas da rede de ensino do Governo do Distrito 
Federal. Incentivando a inclusão por meio da dan-
ça, a Namastê tem por princípio que a inclusão só 
é feita de maneira plena quando se integram todas 
as pessoas, de modo que a Associação tem como 
propósito a inclusão de todos os indivíduo, com 
focos em pessoas com deficiência, e em situação 
de preconceito ou vulnerabilidade social.

A partir das experiências vivenciadas ao longo 
dos anos, a Associação criou uma metodologia 

baseada na promoção de ações que buscam 
dignidade, respeito pela diferença e aceitação da 
deficiência como parte da diversidade e da condi-
ção humana. 

A Associação Namastê vem desenvolvendo 
projetos de Teatro, Dança Cigana Artística e 
Artesanato, unindo acessibilidade, arte e a educa-
ção. O trabalho extrapola a comunidade do Núcleo 
Bandeirante e já possibilitou a realização e partici-
pação em espetáculos, mostras, apresentações e 
esquetes teatrais de diversas Regiões Administrati-
vas do Distrito Federal.

Contato
fb.com/associacaoc.namaste/

https://www.facebook.com/associacaoc.namaste/
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COLETIVO CASA DE CULTURA 
PINGO D’ÁGUA E MULHERES VIDA

O Coletivo Casa de Cultura Pingo d’água e 
Mulheres Vida atende crianças e jovens; população 
de baixa renda; povos de comunidades tradicionais, 
população em situação de vulnerabilidade e pesso-
as com deficiência. Está sediado na Vila Planalto, 
mas as ações atingem também a Vila Telebrasília, 
Granja do Torto e Vale do Amanhecer. Suas áreas de 
atuação são: preservação de culturas tradicionais, 
audiovisual, militância de gênero, inclusão digital e 
formação cultural. 

O Ponto de Cultura atua na preservação dos 
modos de vida dos povos tradicionais do Distrito 

Federal; no protagonismo feminino e igualdade de 
gênero; na inclusão de pessoas com deficiências; 
na inclusão digital e criação de material audiovisual 
de baixo custo; oficinas de ukulele; sarau da palha-
ça Maria Bónita do Cerrado; oficinas de produtos 
de limpeza caseiro; oficinas de audiovisual; entre 
outras. Atua ainda com fotografia e filmagem de 
idosos e idosas, para a biblioteca digital, no intuito 
de preservação da memória. Pesquisa e produz 
material em audiovisual juntos a mulheres em 
situação de vulnerabilidade. 

Contato
pingodaguaeoceano@gmail.com

mailto:pingodaguaeoceano@gmail.com
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BOI DO SEU TEODORO

Do Maranhão para Brasília, o Boi do Seu 
Teodoro é um dos mais importantes grupos de 
cultura popular do DF. Fixado na cidade de Sobradi-
nho, o grupo tem como mestre Seu Teodoro Freire, 
maranhense que residiu no Distrito Federal de 1961 
a 2012, ano de seu falecimento. 

Em 1963, o Mestre Seu Teodoro fundou a 
Sociedade Brasiliense de Folclore (SBF) e, em 
junho de 1963, o bumba-meu-boi foi apresentado 
pela primeira vez. A partir de 1972, a SBF passou 

a chamar-se Centro de Tradições Populares. As 
manifestações do bumba-meu-boi se estendem 
por todo o ano em cerimônias em que o mito se 
incorpora à religião católica. Em 2018, o Boi do Seu 
Teodoro completou 55 anos de tradição. A partir do 
cinquentenário de resistência cultural, o Boi do Seu 
Teodoro foi reconhecido como patrimônio imaterial 
pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN.

Contato
guarafreire@gmail.com

mailto:guarafreire@gmail.com
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COLETIVO EU LIVRE

O Coletivo Eu Livre atua, desde 2011, na 
perspectiva de resignificar o conceito de saúde, 
integrando saberes populares das culturas tradicio-
nais, oralidade, conhecimentos formais, educação 
popular e terapias holísticas. Tem como objetivo 
pesquisar e disseminar práticas transmitidas, no 
fio do tempo, por mestras e mestres em diversos 
ofícios: benzedeiras, parteiras, raizeiros, rezadei-

ras, yoguis, griôs, pajés e mães de santo. 
A grande maioria das atividades desenvolvidas 

pelo coletivo acontece no Mercado Sul, em Tagua-
tinga, beneficiando as moradoras e moradores da 
região. O trabalho contribui para o despertar do 
autocuidado e autoconhecimento com a saúde, res-
gatando saberes populares e ancestrais dos povos 
que compõem as tradições culturais brasileiras. 

Contato
verdesenhora@gmail.com

mailto:verdesenhora@gmail.com
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NÚCLEO DE ARTE E CULTURA - NAC

Associação voltada para o desenvolvimento e 
difusão da cultura brasileira e das artes cênicas. 
Fundada em 1992, promove espetáculos teatrais 
e musicais, exposições de artes visuais, mostras 
institucionais, seminários, debates, publicações e 
intercâmbios. Há 26 anos, três artistas que traba-
lhavam na Fundação Brasileira de Teatro sentiram 
necessidade de criar independência para produzir 
espetáculos teatrais e fundaram o NAC - Núcleo de 
Arte e Cultura. Tem como primeiro foco a formação 
de plateia e provocar o interesse das crianças.

Sediado em Brasília, iniciou suas atividades, 
criando um pequeno teatro/galeria, na W3 Sul, o 
Espaço G-51. Cresceu e instalou-se na Casa d´Ita-
lia, apoiando a produção cultural dessa instituição. 
Criou o Teatro Goldoni, equipado com aparelhos de 
iluminação, som, cenotécnica modulada e bilheteria 
informatizada; a Sala Adolfo Celi, para espetáculos 
experimentais, oficinas e ensaios; a Galeria Lina Bo 
Bardi; o Cineclube Gianni Amico; além de um amplo 
espaço para coquetéis e recepções.

Contato 

nac@nac.org.br

mailto:nac@nac.org.br
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PALCO COMPARSARIA 
PRIMEIRA DE TALENTOS

Foi fundada em 1985 pelo ator, diretor e ativista 
do movimento negro, Robson Graia, personalidade 
de relevância artística no histórico cultural de 
Brasília. A iniciativa surgiu a partir da carência de 
espaços para ações e atividades culturais. 

Com sede na Região Administrativa do Varjão, 
a Palco possui espaço físico composto por museu, 
biblioteca, pista de skate, área de passeio ambien-
tal e tenda cultural. É um equipamento cultural 
com a finalidade de conceber, fomentar e promover 

ações permanentes nas áreas de arte, cultura, 
cidadania e cidade. Entre as atividades desenvolvi-
das, pode-se destacar: batalha de rimas, oficina de 
DJ, escola de skate, intervenções teatrais, acesso 
ao acervo cultural, à biblioteca comunitária e à 
área de passeio ecológico, entre outras. O Ponto de 
Cultura está aberto à comunidade local, com ênfase 
em crianças e adolescentes matriculados na Escola 
Classe do Varjão.

Contato
palcoemcena2016@gmail.com

mailto:palcoemcena2016@gmail.com
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TANTRI ARTE E CULTURA

As principais atividades realizadas pela Tantri 
Arte são na área de exibição e formação audio-
visual, incluindo formação de plateia e formação 
técnica profissional. O projeto “Cinema a Céu 
Aberto” permitiu que a Tantri Arte iniciasse suas 
ações na área de formação e educação audiovisual. 
Na área de exibição, a Tantri tem realizado projetos 
em diferentes instituições culturais, ampliando 
suas atividades na área. Criou o Cine Clube Brasil 

na Tela, focado no cinema brasileiro, o projeto Cine 
Curta Brasil, de exibição filmes de curta-metragem 
brasileiros e brasilienses, com sessões temáticas, 
como a edição “Visionárias – O Olhar da Mulher 
Negra”, com filmes de diretoras mulheres negras 
tendo mulheres negras como protagonistas. O 
projeto foi voltado para alunos de escolas públicas 
do DF e teve um público total de mais de 2.200 
pessoas.

Contato
tantri.arte@gmail.com

mailto:tantri.arte@gmail.com
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ESPAÇO CULTURAL FILHOS 
DO QUILOMBO

O Espaço Cultural Filhos do Quilombo foi criado 
em 2011, por Thiago Dutra da Silva (Contramestre 
Lagartixa). Fica localizado em Ceiländia - DF há 
mais de 7 anos, onde atende as comunidades 
do P-NORTE, QNQ, Expansão do Setor O, P-SUL, 
Condomínio Sol Nascente, Condomínio Pinheiros, 
Recanto das Emas e Estrutural. O Espaço Cultural 
Filhos do Quilombo tem como objetivo a difusão da 

cultura brasileira por meio da arte, como instru-
mento de integração.

Oferece oficinas gratuitas de capoeira, graffiti, 
artesanato, dança afro e percussão, buscando 
profissionalizar seus alunos para a possibilidade de 
inserção no mercado de trabalho ligado à cadeia 
produtiva da cultura.

Contato
culturafilhosdoquilombo@gmail.com

mailto:culturafilhosdoquilombo@gmail.com
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VOAR TEATRO DE BONECOS

Há mais de quinze anos, o grupo Voar Teatro de 
Bonecos oferece à comunidade do DF um conjunto 
de ações de qualidade cultural com entrada franca. 
O grupo estimula a produção, a fruição e a difusão 
das obras artísticas do seu repertório e intercâmbio 
com outros grupos, especialmente, a viabilização 
do acesso ao teatro de bonecos. 

A instituição trabalha com teatro de bonecos, 
inovação e produção cultural, e teve sua fundação 
em 2003. Em 2012, com nove anos de trabalho, já 

havia se apresentado em todos os estados brasi-
leiros, uma meta atingida através de participações 
em importantes festivais e projetos de circulação. O 
grupo foi convidado para se apresentar na Espanha, 
México e Chile, e recebeu prêmios de melhor espe-
táculo infantil pelo júri popular no festival de teatro 
de Americana SP, melhor direção e ator no festival 
de teatro de Guaçuí ES. O repertório do grupo conta 
com mais de cinco espetáculos. 

Contato
voarteatrodebonecos@gmail.com

 

mailto:voarteatrodebonecos@gmail.com


PONTÕES DE 
CULTURA
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ACONCHEGO 
GRUPO DE APOIO À CONVIVÊNCIA 
FAMILIAR E COMUNITÁRIA 
(PROJETO IRMÃO MAIS VELHO)

Tendo como base a premissa do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) de que cuidar das 
crianças e adolescentes é um dever de todos, a ins-
tituição Aconchego, fundada em Brasília em 1997, 
vem desenvolvendo ações direcionadas a crianças e 
jovens em situação de acolhimento institucional no 
Distrito Federal. São ações psicossociais, pedagó-
gicas, socioambientais e culturais desenvolvidas a 
partir de atividades interativas com estudantes de 
escolas e universidades parceiras e que visam ao 
desenvolvimento mútuo, responsabilidade social 
comunitária e promoção à cidadania e cultura.

A partir do Projeto Irmão Mais Velho, a institui-
ção Aconchego busca a transformação social de 
crianças e adolescentes, visando ao desenvolvi-
mento psico-afetivo, social, cultural e recreativo, 

construção de redes sociais e convivência comu-
nitária. O projeto tem ainda, entre seus objetivos, 
a conscientização e sensibilização quanto à 
responsabilidade comunitária e combate à discri-
minação aos jovens em situação de acolhimento 
institucional. Para tanto, desenvolve atividades, tais 
como: oficinas para os estudantes, alunos e equipe 
voluntária do programa; encontros nos equipamen-
tos públicos da comunidade; acesso a centros cul-
turais, peças teatrais, sessões de cinema, contação 
de histórias, leituras, brincadeiras lúdicas, jogos 
cooperativos e outros; “Sarau Cultural”; palestras 
públicas sobre a medida de acolhimento institucio-
nal de crianças e adolescentes que tiveram parte ou 
todos seus direitos violados.

Contato
www.aconchegodf.org.br/
contatos@aconchegodf.org.br

http://www.aconchegodf.org.br/
mailto:contatos@aconchegodf.org.br
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAMALEÃO 
MAMULENGO PRESEPADA

Em meados dos anos 80, jovens idealistas, 
cientes da responsabilidade em reconstruir a 
democracia brasileira, tendo as culturas populares 
e as comunidades tradicionais como sujeitos 
dessa reconstrução, criaram a Associação Cultural 
Camaleão e o grupo Mamulengo Presepada. Com o 
teatro popular de boneco e outras artes circenses 
como palhaço, ventriloquia e mágicas, viajam 
por todo Brasil, comungando saberes e fazeres e 
aprendendo e atuando junto a mestres da academia 
como Paulo Freire, Rubem Alves, Adriano Nogueira 
(Unicamp - SP) e outros amigos das culturas 
populares tradicionais como Carlos Babau, do 
Carroça de Mamulengos - CE, Fernando Augusto, do 
Mamulengo Sorriso - PE, Amir Haddad, do Teatro Tá 
na Rua - RJ. Não menos importantes foram e são os 
Mestres da Tradição Oral como Solon, do Mamu-
lengo Invenção Brasileira - PE, Chico de Daniel, do 
João Redondo - RN, Mestre Zezito do Circo Boneco 
e Riso - CE, Mestre Zé de Vina - PE e vários outros 
amigos de arte e ofício que ensinam e fortalecem a 

tradição. 
Registrado em Brasília em 1987, o Camaleão, 

que já havia convivido com o Carroça de Mamulen-
gos pelo Nordeste, passou por Brasília, Campinas 
- SP e Campo Grande – MS, retornando à Tagua-
tinga - DF em 2002. Durante esses anos, sempre 
atuou na transmissão dos conhecimentos e fazeres 
artísticos e culturais, de modo a manter vivas as 
tradições, que dialogam com o presente sem perder 
estruturas internas tradicionais, e que, por vezes, 
perpassam gerações pela oralidade e convivência. 
Assim, seguem sendo transmitidas contadas e 
recontadas, formando a identidade cultural e a 
memória dos grupos sociais. 

A Associação Cultural Camaleão, hoje unida e 
reunida juridicamente ao Mamulengo Presepada, 
filia-se à tradição cultural popular do bem viver com 
sustentabilidade, respeito a diversidade e respon-
sabilidade com a educação e formação de novos 
agentes culturais. 

Contato
debora.mont.simoes@gmail.com

mailto:debora.mont.simoes@gmail.com
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CENTRO DE CULTURA E 
DESENVOLVIMENTO POPULAR 
DO PARANOÁ E ITAPOÃ (CEDEP)

Em meio à história de resistência das comu-
nidades que formaram a Região Administrativa 
do Paranoá, surgiu, no dia 2 de agosto de 1987, o 
Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá) 
(Cedep). O Ponto de Cultura atua como um centro 
de agregação de atividades comunitárias e culturais 
do Paranoá, não só desenvolvendo atividades 
iniciadas na instituição, mas também abrigando 
outras, de outros grupos e coletivos da cidade. A 
agregação de Itapoã ao nome da instituição deu-se 
após a criação dessa cidade, já depois do ano 2000. 

O Cedep é legalmente constituído como 
entidade sem fins lucrativos, beneficente e de 
assistência social com registro no Conselho de 
Assistência Social do Distrito Federal e no Conselho 
Nacional de Assistência Social e Utilidade Pública 
Federal. As áreas de saúde, economia solidária, 
hortas comunitárias, dança, capoeira, informática, 
ensino de idiomas e muitas outras atividades 
foram se somando às originais, a fim de atender 
às novas demandas da comunidade. O propósito é 
o de valorizar a riqueza cultural da comunidade e 

facilitar a apropriação das culturas historicamente 
construídas pela humanidade, visando: incentivar 
as pessoas à auto-organização para suas lutas 
gerais e específicas, como sujeitos históricos e 
transformadores da sociedade; promover gra-
tuitamente assistência educacional; incentivar e 
promover atividades culturais, visando o desen-
volvimento artístico da comunidade; qualificar, por 
meio de atividades profissionalizantes, a formação 
de trabalhadores críticos; promover a busca de 
direitos estabelecidos, construção de novos direitos 
e assessoria jurídica gratuita; desenvolver estudos 
e pesquisa no campo das tecnologias alternativas, 
produção e divulgação de informações e conheci-
mentos técnicos e científicos; fortalecer atividade 
na área de saúde e desporto com atenção básica 
à saúde coletiva; oferecer alfabetização de jovens, 
adultos e idosos com vias à emancipação da leitura 
para além da decifração; e formar professores 
alfabetizadores e multiplicadores do método de 
alfabetização construtivista paulo-freiriano. 

Contato
sendasda1leitura@gmail.com

mailto:sendasda1leitura@gmail.com
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 CENTRO DE TRABALHO INDIGENISTA

O Centro de Trabalho Indigenista é uma asso-
ciação sem fins lucrativos, fundada em março de 
1979 por antropólogos e indigenistas. É constituído 
por profissionais com formação e experiência e 
comprometidos com o futuro dos povos indígenas. 
Tem, como marca de sua identidade, a atuação 
direta em Terras Indígenas, por meio de projetos 
elaborados a partir de demandas locais, visando a 
contribuir para que os povos indígenas assumam 
o controle efetivo de seus territórios, esclarecen-
do-lhes sobre o papel do Estado na proteção e 
garantia de seus direitos constitucionais. O CTI foi 
criado em um período marcado pela transição do 
regime militar (1964-1986) para a democracia no 
Brasil. Setores da sociedade civil que atuavam junto 
aos movimentos sociais passaram a se organizar 
institucionalmente buscando intervir na política 
governamental vigente. 

Desde o início, o CTI tem atuado diretamente 
com os povos indígenas, realizando ações e 
projetos voltados aos seus interesses e direitos, 

a partir de suas demandas, princípios e conheci-
mentos, visando alternativas de futuro. Com uma 
intervenção contínua, pontuada por atividades 
definidas pelo contexto político e social dos povos 
indígenas, os focos do trabalho indigenista do CTI 
são: reconhecimento dos direitos territoriais dos 
povos indígenas, valorização das suas referências 
culturais e proteção e manejo ambiental das suas 
Terras. Nos anos 1980, antes da promulgação da 
Constituição de 1988 comunidades dos povos 
Gavião, Guarani e Maués, com acompanhamento 
do CTI e de juristas, conseguiram liminares e 
sentenças inéditas que geraram jurisprudência em 
outras ações possessórias envolvendo os direitos 
territoriais indígenas no Brasil pré-constituinte. 
Os indígenas entraram em juízo em nome de suas 
próprias comunidades, reconhecidas como pessoa 
jurídica pelo artigo 232 da Constituição. Proteger 
povos indígenas isolados, reconhecer saberes e 
propor alternativas sustentáveis são os três eixos 
prioritários do Pontão de Cultura CTI.

Contato
contato@trabalhoindigenista.org.br

mailto:contato@trabalhoindigenista.org.br
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OCUPAÇÃO CULTURAL 
MERCADO SUL VIVE!

A Ocupação Cultural Mercado Sul Vive (MSV) 
vem atuando na promoção da cidadania e da cultu-
ra, a partir de temáticas tais como: direito à cidade; 
saúde integral popular; agricultura e mobilidade 
urbana; desenvolvimento de tecnologias sociais 
livres de comunicação e informação; registro e pro-
dução audiovisual; e, principalmente, preservação e 
divulgação das culturas populares brasileira . 

O Mercado Sul tem sede em um bloco comercial 
da cidade de Taguatinga/DF, inaugurado em 1964. 
O conjunto de lojas era um dos principais centros 
de abastecimento das regiões administrativas de 
Ceilândia e Taguatinga, que enfrentou um declínio 
comercial a partir do final dos anos 70, com a che-
gada dos supermercados e shoppings pela cidade. 
No final dos anos 90, o movimento cultural passou 
a reivindicar a ocupação do espaço. Contando com 

a atuação do Teatro de Mamulengos, Invenção Bra-
sileira, e da Aden Violões, passou a concentrar cada 
vez mais artistas, produtores e agitadores culturais, 
ganhando o apelido de “Beco da Cultura”. 

A movimentação do espaço e o aumento no 
número de grupos, coletivos e indivíduos atuando 
no local, em contraste com a crescente degradação 
dos espaços ao redor, levou à iniciativa e orga-
nização da comunidade de ocupar algumas das 
cinquenta e duas lojas que compõem o conjunto 
arquitetônico do Mercado Sul, que, em grande par-
te, encontravam-se fechadas há mais de 10 anos, 
e passaram a funcionar como espaço das mais 
diversas atividades culturais, tais como apresenta-
ções, ensaios, oficinas, espaços de convívio, troca 
de conhecimentos e moradia.

Contato
www.mercadosul.org/
drueda84@gmail.com

http://www.mercadosul.org/
mailto:drueda84@gmail.com
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SI BOBIÁ A GENTE PIMBA

Samambaia – DF

mhelomartins19@gmail.com
sibobiagpimba@gmail.com
fb.com/sibobiaagentepimba

mailto:mhelomartins19@gmail.com
mailto:sibobiagpimba@gmail.com
https://www.facebook.com/SIBOBIAAGENTEPIMBA/
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GRUPO FOLCLÓRICO JUNINO 
COISAS DA ROÇA

Paranoá – DF

maycolla@gmail.com

mailto:maycolla@gmail.com


269

Prêmio Brasília Junina

QUADRILHA ÊTA LASQUÊRA

Recanto das Emas – DF

marcionascimento1@hotmail.com

mailto:marcionascimento1@hotmail.com
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QUADRILHA BUSCA FÉ

Taguatinga – DF

pripamela@gmail.com
fb.com/ministerioqbf

mailto:pripamela@gmail.com
https://www.facebook.com/ministerioqbf/
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ARRAIÁ DOS MATUTOS

Planaltina – GO

zezinho.jlg@gmail.com
arraiadosmatutosplanaltinago.blogspot.com
fb.com/arraia.dosdosmatutos

mailto:zezinho.jlg@gmail.com
http://arraiadosmatutosplanaltinago.blogspot.com/
https://www.facebook.com/arraia.dosdosmatutos
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QUADRILHA ARROXA O NÓ

Paranoá –DF

arroxaonooficial@gmail.com
fb.com/QuadrilhaArroxaONo

mailto:arroxaonooficial@gmail.com
https://www.facebook.com/QuadrilhaArroxaONo/
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QUADRILHA SACA ROLHA

São Sebastião – DF

juninasacarolha@gmail.com
quadrilhasacarolha.blogspot.com
fb.com/quadrilha.sacarolha1

mailto:juninasacarolha@gmail.com
https://pt-br.facebook.com/quadrilha.sacarolha1/ 
https://pt-br.facebook.com/quadrilha.sacarolha1/ 
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QUADRILHA OS BANGUELAS

Valparaíso – GO

associacaoosbanguela@gmail.com
associacaoosbanguela@hotmail.com
fb.com/juninaosbanguela

mailto:associacaoosbanguela@gmail.com
mailto:associacaoosbanguela@hotmail.com
https://www.facebook.com/juninaosbanguela  
https://www.facebook.com/juninaosbanguela  
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JUNINA FORMIGA DA ROÇA

São Sebastião – DF

patrese2007@hotmail.com
fb.com/juninaformigadarocaa

mailto:patrese2007@hotmail.com
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QUADRILHA TENGO LENGO

Ceilândia – DF

fabioceilandia@gmail.com
fb.com/quadrilha.tengolengo

mailto:fabioceilandia@gmail.com
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QUADRILHA XIQUE XIQUE

Planaltina – GO

denildemoreira02@gmail.com
fb.com/quadrilha.xiquexique

mailto:denildemoreira02@gmail.com
https://pt-br.facebook.com/quadrilha.xiquexique
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QUADRILHA XAMEGAR

Itapoã – DF

quadrilhaxamegar@gmail.com
fb.com/public/Quadrilha-Xamegar

mailto:quadrilhaxamegar@gmail.com
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QUADRILHA TRISCOU QUEIMOU

Paranoá – DF

lucianopileke@gmail.com
fb.com/QuadrilhaTriscouQueimou

mailto:lucianopileke@gmail.com
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QUADRILHA ELITE DO CERRADO

Santa Maria – DF

marluciodesousa@gmail.com

mailto:marluciodesousa@gmail.com
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QUADRILHA CAIPIRAS DE FÉ

Ceilândia – DF

professorpedro2013@gmail.com
fb.com/quadrilha.nunes

mailto:professorpedro2013@gmail.com
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QUADRILHA PINGA EM MIM

Itapoã – DF

dionesmendanha@gmail.com

mailto:dionesmendanha@gmail.com
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QUADRILHA TRUPICA MAIS NÃO CAI

Valparaíso – GO

marquestrupica@hotmail.com
fb.com/Qtmncoficial

mailto:marquestrupica@hotmail.com
https://www.facebook.com/...quadrilha-trupica-mais-não-cai...-/471238603306356/  
https://www.facebook.com/...quadrilha-trupica-mais-não-cai...-/471238603306356/  
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QUADRILHA SAFONA LASCADA

Taguatinga – DF

sanfonadf@gmail.com
fb.com/sanfona.lascada

mailto:sanfonadf@gmail.com
https://www.facebook.com/sanfona.lascada 
https://www.facebook.com/sanfona.lascada 
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QUADRILHA FLOR DE MAMULENGO

Riacho Fundo II – DF

shirley.mamu@gmail.com
fb.com/quadrilha.flordomamulengo

mailto:shirley.mamu@gmail.com
https://pt-br.facebook.com/quadrilha.flordomamulengo 
https://pt-br.facebook.com/quadrilha.flordomamulengo 
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QUADRILHA CHINELO DE COURO

São Sebastião – DF

gyldivan@gmail.com
fb.com/quadrilha.decouro

mailto:gyldivan@gmail.com
https://pt-br.facebook.com/quadrilha.decouro 
https://pt-br.facebook.com/quadrilha.decouro 
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QUADRILHA CAIPIRADA

Planaltina – GO

quadrilhacaipirada2003@gmail.com
fb.com/QuadrilhaJuninaCaipirada

mailto:quadrilhacaipirada2003@gmail.com
https://pt-br.facebook.com/QuadrilhaJuninaCaipirada/ 
https://pt-br.facebook.com/QuadrilhaJuninaCaipirada/ 
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QUADRILHA MEXI MEXI

Taguatinga – DF

edmirtaveira@gmail.com

mailto:edmirtaveira@gmail.com
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QUADRILHA OS CABOCLOS DO SERTÃO

Planaltina – GO

dianaribeironunes@gmail.com
fb.com/caboclosdosertao.quadrilhajunina

mailto:dianaribeironunes@gmail.com
https://pt-br.facebook.com/caboclosdosertao.quadrilhajunina  
https://pt-br.facebook.com/caboclosdosertao.quadrilhajunina  
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QUADRILHA XODÓ DO CERRADO

Planaltina – DF

lu-amorim@hotmail.com
fb.com/xododocerrado

mailto:lu-amorim@hotmail.com
https://pt-br.facebook.com/xododocerrado/ 
https://pt-br.facebook.com/xododocerrado/ 
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QUADRILHA BAMBOLEÁ

Ceilândia – DF

quadrilhabambolea@gmai.com
fb.com/quadrilha.bambolea

mailto:quadrilhabambolea@gmai.com
https://pt-br.facebook.com/quadrilha.bambolea 
https://pt-br.facebook.com/quadrilha.bambolea 
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QUADRILHA NUM SÓ PISCAR

São Sebastião – DF

quadrilha.numsopiscar@gmail.com
fb.com/QuadrilhaNSP

mailto:quadrilha.numsopiscar@gmail.com
https://pt-br.facebook.com/QuadrilhaNSP/ 
https://pt-br.facebook.com/QuadrilhaNSP/ 
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QUADRILHA RASGA O FOLE

Valparaíso – GO

denilsondeandrade@hotmail.com
fb.com/QRasgaofole

mailto:denilsondeandrade@hotmail.com
https://pt-br.facebook.com › Páginas › Figura pública › Músico/banda  
https://pt-br.facebook.com › Páginas › Figura pública › Músico/banda  
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QUADRILHA AMOR JUNINO

Águas Lindas de Goiás amorjunino@live.com
fb.com/quadrilha.amorjunino1

mailto:amorjunino@live.com
https://pt-br.facebook.com/quadrilha.amorjunino1/ 
https://pt-br.facebook.com/quadrilha.amorjunino1/ 
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QUADRILHA ESPALHA BRASA

Paranoá – DF

quadrilhaespalhabrasa@outlook.com
fb.com/QuadrilhaEspalhaBrasaDF

mailto:quadrilhaespalhabrasa@outlook.com
https://pt-br.facebook.com › Páginas › Figura pública 
https://pt-br.facebook.com › Páginas › Figura pública 
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QUADRILHA ARRASTA PÉ

Planaltina – DF

omogiyan1@gmail.com
fb.com/quadrilhajunina.arrastape

mailto:omogiyan1@gmail.com
https://www.facebook.com/quadrilhajunina.arrastape 
https://www.facebook.com/quadrilhajunina.arrastape 
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QUADRILHA CHAMEGO BOM

Planaltina – GO

Lulujhujhu234@gmail.com
fb.com/ChamegoBomOfficial

mailto:Lulujhujhu234@gmail.com
https://pt-br.facebook.com/ChamegoBomOfficial/ 
https://pt-br.facebook.com/ChamegoBomOfficial/ 
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QUADRILHA PULA FOGUEIRA

Itapoã – DF

gilbsb61@gmail.com vilmarpires23@gmail.com
fb.com/QuadrilhaPulaFogueira

mailto:gilbsb61@gmail.com
mailto:vilmarpires23@gmail.com
https://pt-br.facebook.com/QuadrilhaPulaFogueira/ 
https://pt-br.facebook.com/QuadrilhaPulaFogueira/ 
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QUADRILHA ARRAIÁ 
SABUGO DE MILHO

Taguatinga – DF

andrezza.dias@hotmail.com

mailto:andrezza.dias@hotmail.com
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QUADRILHA FAMÍLIA BUSCA PÉ

Luziânia – GO

familiabuscape_16@outlook.com
fb.com/buscapeluziania

mailto:familiabuscape_16@outlook.com
https://www.facebook.com/buscapeluziania/ 
https://www.facebook.com/buscapeluziania/ 
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QUADRILHA FILHOS DO SERTÃO

Paranoá – DF

filhosdosertaoquadrilha@gmail.com
fb.com/filhosdosertaooficial

mailto:filhosdosertaoquadrilha@gmail.com
https://pt-br.facebook.com/filhosdosertaooficial/ 
https://pt-br.facebook.com/filhosdosertaooficial/ 
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QUADRILHA PAU MELADO

Samambaia – DF

tatuhamilton@yahoo.com.br
fb.com/Quadrilha-Junina-Pau-Melado-586011764942132

mailto:tatuhamilton@yahoo.com.br
https://www.facebook.com/Quadrilha-Junina-Pau-Melado-586011764942132/
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