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APRESENTAÇÃO

Confira a agenda completa >>>

A Secretaria de Cultura do Distrito Federal organizou uma agenda de 

ações para o mês de novembro, que envolve a criação e implementação 

de políticas afirmativas, bem como a realização de eventos voltados para 

o fortalecimento das culturas afro-brasileiras. Além do Dia Nacional da 

Consciência Negra, 20 de novembro, no dia 12 de novembro é comemorado 

o Dia Mundial Hip Hop, que tem destaque na agenda, já a partir da primeira 

semana do mês.

Além das ações de execução direta, a Secult apoiará projetos da 

sociedade civil. O objetivo é que as ações extrapolem o mês de novembro, 

com ganhos significativos em políticas públicas de fortalecimento e 

fomento às culturas afro-brasileiras ao longo de todo o ano.

O Dia Nacional da Consciência Negra é feriado em mais de mil 

municípios. A dimensão que o 20 de novembro ganhou ao longo dos anos 

é fruto do intenso histórico de lutas dos movimentos negros brasileiros. 

A data, que simboliza o assassinato de Zumbi, um dos maiores heróis na 

luta por libertação da população escravizada no Brasil, ícone de resistência 

negra e líder do Quilombo dos Palmares, também representa um marco 

na luta pela igualdade racial, cidadania e direitos para a população negra. 

Tendo assumido significado profundo na sociedade, as reflexões e avanços 

propostos pelas ações realizadas ao longo do mês de novembro, em âmbito 

nacional, colocam a arte e a cultura na centralidade dos debates sobre 

superação do racismo.



ações realizadas 
pela secretaria 
de cultura



Encontro de capoeira do Distrito Federal e RIDE

10 a 12 de novembro
Complexo Cultural da República

A realização do Encontro de Capoeira do Distrito Federal e RIDE visa o 

fortalecimento do lugar da capoeira no contexto das politicas culturais 

no Distrito Federal. Por meio do encontro será possível refletir as 

transformações históricas e politicas que possibilitem a atuação em 

defesa da capoeira como bem cultural; fortalecimento das organizações 

de capoeira; fortalecimento do papel politico da capoeira no contexto das 

políticas culturais e o fortalecimento da atuação das comunidades de 

capoeira, em rede.

A capoeira é uma das expressões da cultura diaspórica dos povos 

africanos no Brasil que reúne em seu interior, além de variadas linguagens 

artísticas (dança, canto, música, teatro, etc), filosóficas (filosofia de vida, 

formação para a cidadania crítica, etc), esportivas (jogos, campeonatos, 

competições, etc) e culturais (comunitária, incorporada ao cotidiano, 

intercultural, transnacional, etc), também variados campos de disputas, 

portanto, de formas distintas de se relacionar com a sociedade mais 

ampla.

Em sua história encontramos elementos que a posiciona no contexto 

das lutas contra a escravização dos/as africanos/as, sendo portanto um 

instrumento de defesa contra o sistema escravista, bem como os elementos 

de resistência aos subsequentes elementos de marginalização definidos 

pelos estereótipos negativos de seus e suas descendentes, variando entre e 

discriminação, proibição, criminalização e perseguição, conforme prescrito 

no Código Penal Brasileiro, somente modificado em 1932.

É também a partir dos anos 30 que a capoeira passará por 

transformações significativas, resultando na definição daquilo que 

hoje conhecemos como estilos de capoeira: Capoeira Angola, Capoeira 

Regional e, mais recentemente, Capoeira Contemporânea. Esta diversidade 

de estilos incidirá sobre a diversidade de olhares, crenças e interesses 

igualmente diversos, compondo um cenário mais amplo, denominado 

capoeiragem. Aqui também é importante destacar que, à despeito das 

muitas dificuldades enfrentadas pelas comunidades de capoeiristas 

nas décadas seguintes, a capoeira transitou dentro e fora das fronteiras 

nacionais, sendo de sobremaneira divulgada pela ação de grupos de dança 

folclórica, pelo turismo, pelos campeonatos, pelos eventos, encontros, pelo 

cinema, música, dança, artes marciais, enfim, desde sempre identificando 

uma gama diversificada de linguagens e caminhos formativos para atender 

às muitas orientações que marcam a sua diversidade. Menos de cem anos 

depois de deixar de ser considerada um crime pela legislação brasileira, 

a capoeira através dos oceanos acenando todas estas possibilidades, 

constituindo assim uma comunidade internacional, e em trânsito, com 

capacidade de se auto-organizar em todos os continentes, e com milhões 

de praticantes em mais de 165 países. Mais ainda, em 2008 a capoeira 

passa a ser registrada no Livro do Patrimônio Brasileiro como Bem Cultural 

de Natureza Imaterial, e em 2014 é reconhecida como Patrimônio Cultural 

Imaterial da Humanidade, pela Unesco.

Entre os dias 10 e 12 de novembro, no Complexo Cultural da República, 

Mestras e Mestres, alunas/os, personalidades, pesquisadoras/as e 

representantes do poder público vão refletir sobre Políticas Públicas para 

a Capoeira e a implementação de Plano de Salvaguarda para a Capoeira 

no Distrito Federal e RIDE, com especial atenção às ações necessárias 

para reconhecimento e valorização da prática e dos saberes relacionados. 

Acontecerão, no auditório da Biblioteca Nacional de Brasília, palestras, 

rodas de conversa e debates. As apresentações artísticas e rodas de 

capoeira serão realizadas na Praça Zumbi dos Palmares, espaço simbólico 

de resistência da população negra do DF, que será reaberta após reformas.



Encontro de capoeira do Distrito Federal e RIDE

Programação completa >>>

A realização do Encontro de Capoeira do Distrito Federal e RIDE visa o 

fortalecimento do lugar da capoeira no contexto das politicas culturais 

no Distrito Federal. Por meio do encontro será possível refletir as 

transformações históricas e politicas que possibilitem a atuação em 

defesa da capoeira como bem cultural; fortalecimento das organizações 

de capoeira; fortalecimento do papel politico da capoeira no contexto das 

políticas culturais e o fortalecimento da atuação das comunidades de 

capoeira, em rede.

A capoeira é uma das expressões da cultura diaspórica dos povos 

africanos no Brasil que reúne em seu interior, além de variadas linguagens 

artísticas (dança, canto, música, teatro, etc), filosóficas (filosofia de vida, 

formação para a cidadania crítica, etc), esportivas (jogos, campeonatos, 

competições, etc) e culturais (comunitária, incorporada ao cotidiano, 

intercultural, transnacional, etc), também variados campos de disputas, 

portanto, de formas distintas de se relacionar com a sociedade mais 

ampla.

Em sua história encontramos elementos que a posiciona no contexto 

das lutas contra a escravização dos/as africanos/as, sendo portanto um 

instrumento de defesa contra o sistema escravista, bem como os elementos 

de resistência aos subsequentes elementos de marginalização definidos 

pelos estereótipos negativos de seus e suas descendentes, variando entre e 

discriminação, proibição, criminalização e perseguição, conforme prescrito 

no Código Penal Brasileiro, somente modificado em 1932.

É também a partir dos anos 30 que a capoeira passará por 

transformações significativas, resultando na definição daquilo que 

hoje conhecemos como estilos de capoeira: Capoeira Angola, Capoeira 

Regional e, mais recentemente, Capoeira Contemporânea. Esta diversidade 

de estilos incidirá sobre a diversidade de olhares, crenças e interesses 

igualmente diversos, compondo um cenário mais amplo, denominado 

capoeiragem. Aqui também é importante destacar que, à despeito das 

muitas dificuldades enfrentadas pelas comunidades de capoeiristas 

nas décadas seguintes, a capoeira transitou dentro e fora das fronteiras 

nacionais, sendo de sobremaneira divulgada pela ação de grupos de dança 

folclórica, pelo turismo, pelos campeonatos, pelos eventos, encontros, pelo 

cinema, música, dança, artes marciais, enfim, desde sempre identificando 

uma gama diversificada de linguagens e caminhos formativos para atender 

às muitas orientações que marcam a sua diversidade. Menos de cem anos 

depois de deixar de ser considerada um crime pela legislação brasileira, 

a capoeira através dos oceanos acenando todas estas possibilidades, 

constituindo assim uma comunidade internacional, e em trânsito, com 

capacidade de se auto-organizar em todos os continentes, e com milhões 

de praticantes em mais de 165 países. Mais ainda, em 2008 a capoeira 

passa a ser registrada no Livro do Patrimônio Brasileiro como Bem Cultural 

de Natureza Imaterial, e em 2014 é reconhecida como Patrimônio Cultural 

Imaterial da Humanidade, pela Unesco.

Entre os dias 10 e 12 de novembro, no Complexo Cultural da República, 

Mestras e Mestres, alunas/os, personalidades, pesquisadoras/as e 

representantes do poder público vão refletir sobre Políticas Públicas para 

a Capoeira e a implementação de Plano de Salvaguarda para a Capoeira 

no Distrito Federal e RIDE, com especial atenção às ações necessárias 

para reconhecimento e valorização da prática e dos saberes relacionados. 

Acontecerão, no auditório da Biblioteca Nacional de Brasília, palestras, 

rodas de conversa e debates. As apresentações artísticas e rodas de 

capoeira serão realizadas na Praça Zumbi dos Palmares, espaço simbólico 

de resistência da população negra do DF, que será reaberta após reformas.



Programação da tarde >>>

Encontro de capoeira do Distrito Federal e RIDE

SEXTA-FEIRA (10/11)
·Credenciamento e entrega de materiais.

·Conferência de Abertura.

·Apresentações musicais com Mestre Tião Carvalho (SP) e Martinha do Coco 

(DF) na Praça Zumbi dos Palmares (CONIC).

SÁBADO (11/11)
Manhã (9h–12h)·Auditório da Biblioteca Nacional de Brasília
Roda de Conversa: Plano de Salvaguarda para a Capoeira do 
Distrito Federal e RIDE
O Plano de Salvaguarda é um conjunto de orientações que estruturam 

as relações entre as comunidades de capoeiristas e os vários setores 

dos poderes públicos visando: a mobilização social e alcance da política; 

gestão participativa no processo de salvaguarda; difusão e valorização, 

além da produção e reprodução cultural. Deve valorizar e estimular a gestão 

autônoma do patrimônio pelas comunidades de capoeiristas, fortalecendo 

o lugar da capoeira nos contextos das politicas culturais, locais, nacionais 

e internacionais.

Espaço disponível para Oficinas de Capoeira

INTERVALO PARA O ALMOÇO (12H–14H)
RESTAURANTE DO MUSEU DA REPÚBLICA (SUBSOLO DO ANEXO)



Encontro de capoeira do Distrito Federal e RIDE

Tarde (14h–18h)·Auditório da Biblioteca Nacional de Brasília
Roda de Conversa: Capoeira, Sistema Escolar-Desportivo e Saúde
Debate a relação dos saberes da capoeira com os demais saberes presentes 

nos sistemas escolares, desportivos e de Saúde, em diversas áreas e 

visando integra-las interdisciplinarmente na formação de crianças, jovens e 

adultos, e em distintas condições de inclusão, adaptação e desenvolvimento.

Espaço disponível para Oficinas de Capoeira

Noite (19h–21h)·Anexo do Museu da República
Roda de Capoeira.

DOMINGO (12/11)
Manhã (9h–12h)·Auditório da Biblioteca Nacional de Brasília
Roda de Conversa: Capoeira, Cultura Popular e Movimentos 
Sociais
Debate o lugar da capoeira no contexto das culturas populares e de 

resistência no Brasília, reconhecendo a importância da sua relação com 

os movimentos sociais contemporâneos, visando qualificar o debate e 

promover a eliminação das desigualdades de raça, gênero, sexualidade e 

classe social na capoeiragem.

INTERVALO PARA O ALMOÇO (12H–14H)
RESTAURANTE DO MUSEU DA REPÚBLICA (SUBSOLO DO ANEXO)

Programação da tarde >>>



Encontro de capoeira do Distrito Federal e RIDE

Tarde (14h–18h)·Auditório da Biblioteca Nacional de Brasília
Roda de Conversa: Capoeira, Politicas Públicas e Patrimônio
Debate o lugar da capoeira na recente politica de patrimônio imaterial do 

Brasília, seus impactos e perspectivas, locais, nacionais e internacionais, 

retomando ainda os enunciados da Mesa de Conversa 1 para encaminhar a 

elaboração do Plano de Salvaguarda da Capoeira do Distrito Federal e RIDE.

Espaço disponível para Oficinas de Capoeira

Noite (19h–21h)·Anexo do Museu da República
Roda de Capoeira–Encerramento (entrega de certificados).

Comemoração do Dia do Hip Hop

12 de novembro às 14h
Sede do Território Criativo, Biblioteca Nacional
No Dia do Hip Hop, na Sede do Território Criativo, na Biblioteca Nacional, 

os quatro elementos deste movimento cultural se farão presentes: grafite, 

batalha de rima, roda de break e DJs ao vivo.

>>>



Prainha dos Orixás
Patrimônio Imaterial do Distrito Federal

A Praça dos Orixás–também conhecida como Prainha dos Orixás–é um dos 

mais tradicionais espaços de práticas culturais afro-brasileiras no Distrito 

Federal. Desde meados da década de 1970 são realizadas regularmente no 

local cerimônias, festas e eventos públicos da comunidade afro-brasileira do 

DF e Entorno. Em reconhecimento a este uso já tradicional e sua importância 

para a população negra, a Secretaria de Cultura vai iniciar o processo de 

Registro de Patrimônio Imaterial da Prainha dos Orixás. Este registro vai 

contribuir para a elaboração de um Dossiê que visa a inscrição da Prainha no 

“Livro de Registro dos Lugares”, com locais onde ocorrem, tradicionalmente, 

manifestações coletivas de natureza sociocultural (mercados, feiras, 

santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem 

essas manifestações).registro de bens culturais de natureza imaterial.

>>>

>>>



Prainha dos Orixás
Patrimônio Imaterial do Distrito Federal

A importância da Praça dos Orixás para os adeptos das religiões 

afro-brasileiras no DF e Entorno já foi reconhecida em diversas ocasiões 

pelo poder público, inclusive pela Secretaria de Cultura. Tal reconhecimento 

deu-se, na maior parte das vezes, em resposta às agressões e depredações 

sofridas reiteradamente ao longo dos anos pelas estátuas dos orixás 

instaladas em 2000 (16 réplicas das esculturas que se encontram no Dique 

do Tororó, em Salvador (BA), produzidas pelo artista baiano Tatti Moreno).

A inscrição no “Livro de Registro dos Lugares” é o primeiro passo para o 

registro de bens culturais de natureza imaterial.

>>>



Lançamento do segundo bloco de editais de 
premiação do Fundo de Apoio à Cultura, com o 
II Prêmio Culturas Afro-brasileiras e II Prêmio 
Cultura Hip Hop

20 de novembro às 19h
Hall de entrada da Secretaria de Cultura
Por meio do Fundo de Apoio à Cultura, a Subsecretaria de Cidadania e 

Diversidade Cultural vai lançar, em novembro, mais um conjunto de prêmios: 

Cultura Popular (Cultura Afro-brasileira, Mestres, Hip Hop, Brasília Junina, 

Cultura Cigana, Cultura Indígena), Arte Inclusiva, Cultura LGBT e Igualdade 

de Gêneros. No Mês da Consciência Negra, dois prêmios que valorizam as 

contribuições da população afrodescendente contarão com sua segunda 

edição: II Prêmio Culturas Afro-brasileiras e II Prêmio Cultura Hip Hop. 

Este novo conjunto de editais é uma continuação da primeira premiação, 

com quatro segmentos, lançada no final de 2016 (Culturas Afro-brasileiras, 

Cultura Popular, Hip Hop e Igualdade de Gêneros na Cultura).

>>>

>>>



Lançamento da Coleção Maria Firmina dos Reis

28 de novembro às 19h
Biblioteca Nacional de Brasília
Para marcar o centenário de morte da primeira romancista brasileira, 

Maria Firmina dos Reis, a Secretaria de Cultura criou uma coleção especial, 

dedicada à literatura afro-brasileira, que estará disponível na Biblioteca 

Nacional de Brasília, a partir do dia 28 de novembro. O objetivo do Selo 

Maria Firmina dos Reis é reconhecer, difundir e valorizar o acervo literário 

produzido por mulheres negras.

Maria Firmina dos Reis nasceu no Maranhão, em 1825. A desenvoltura 

com a escrita foi evidenciada em 1859 com a publicação de “Úrsula”, 

sua primeira obra, que foi, também, o primeiro romance de literatura 

afro-brasileira e o primeiro livro publicado por uma mulher negra no Brasil. 

Produzido em um contexto de segregação social e racial, “Úrsula” é um 

romance abolicionista que apresenta forte imersão em elementos da 

cultura africana e inova ao retratar a escravidão do ponto de vista dos 

próprios escravos. Nessa mesma linha, a autora publica, em 1887–época 

que marca o auge das campanhas abolicionistas–, a obra “A escrava”, 

que retrata a situação desumana em que viviam os escravos, bem como 

demonstra a desigualdade no tratamento das mulheres no contexto 

político-cultural daquela época.

>>>



Lançamento da Coleção Maria Firmina dos Reis

28 de novembro às 19h
Biblioteca Nacional de Brasília
Maria Firmina fundou a primeira escola mista e gratuita no Estado do 

Maranhão, possibilitando que meninas e meninos, brancos ou negros, 

tivessem as mesmas oportunidades de estudo, atitude inovadora para o 

final do século XIX. Atuou, ainda, como folclorista–ao recolher e preservar 

textos de literatura oral–e como compositora, tendo, inclusive, composto 

uma canção intitulada “Hino à liberdade dos escravos”. Faleceu aos 92 

anos, na cidade de Guimarães, no Maranhão, em 11 de novembro de 1917.

Apesar da grande importância literária e histórico-cultural, as obras de 

Maria Firmina dos Reis, ainda hoje, são pouco conhecidas e citadas por 

grande parte da população brasileira, o que demonstra uma realidade que 

precisa ser mudada: o fato de a produção acadêmica, literária e técnica 

feita por mulheres negras ser, constantemente, invisibilizada.



ações apoiadas 
pela secretaria 
de cultura



Encontro de B-boys e B-girls do Distrito Federal 
e Entorno

4 de novembro a partir das 15h
Biblioteca Nacional de Brasília
Acontece em Brasília desde o final da década de 1980 e reúne Bboys e BGirls 

do Distrito Federal e do Entorno. É realizado todo mês, no primeiro sábado do 

mês, na área externa da Biblioteca Nacional de Brasília. A maioria dos Bboys 

e Bgirls são jovens de diversas Regiões Administrativas e do Entorno.



Círculo do Samba

10 e 18 de novembro às 20h
ARUC (Círculo Operário do Cruzeiro) 
e Acadêmicos da Asa Norte
Com uma programação com 8 horas de atividades, o projeto visa valorizar 

a história social do samba a partir do resgate da nossa memória musical 

sendo duas etapas, a primeira na ARUC e a segunda na Acadêmicos da Asa 

Norte, onde vamos contar com os locais já contemplados com infraestrutura 

como espaço fechado ou aberto com tendas, palcos fixos dentre outros, 

com acesso totalmente público e gratuito, composto por 4 apresentações 

musicais em cada local, sendo duas de porte local e duas de porte Regional 

e com DJ nos intervalos.

ARUC–CÍRCULO OPERÁRIO DO CRUZEIRO–ÁREA ESPECIAL Nº 08, CRUZEIRO VELHO.

ACADÊMICOS DA ASA NORTE–SCEN TRECHO 02, LOTE 09, ASA NORTE



Festival Periferia 360

11 e 12 de novembro às 13h
Estádio Serejinha–Taguatinga
O festival que já realizou oficinas dos elementos do Hip Hop traz agora dois 

dias de vasta programação de música, dança, grafite e hip hop, promovendo 

a arte urbana da periferia de Brasília para um público previsto de 15 mil 

pessoas.

Lendo Mulheres Negras, com Cristiane Sobral

11 de novembro às 16h
Sede do Território Criativo, Biblioteca Nacional
Para celebrar um ano do projeto Lendo Mulheres Negras, será realizada 

a primeira edição em Brasília, no dia 11 de novembro, com a presença da 

escritora Cristiane Sobral, que falará sobre seu mais recente livro: Terra 

Negra. O encontro é aberto e gratuito.



Sarau Elemento 5

18 de novembro
Ceilândia
O projeto envolve diversas atividades, entre elas a realização de oficinas, 

seminários, saraus e apresentações culturais em ambientes escolares, 

praças públicas e espaços fechados em Ceilândia. O Seminário Escambo 

Cultural, com 5 horas de duração, acontecerá no dia 18/11, das 17h às 22h, 

e contará com depoimentos de artistas contando sua trajetória, processo 

de produção e atuação, priorizando a cadeia produtiva. A atividade visa 

incentivar a troca de experiência e contatos entre os artistas, e terá também 

um intervalo com intervenções artísticas e discotecagem. Além disso, serão 

realizadas 17 oficinas em três escolas públicas de Ceilândia, localizadas no 

P Norte, Expansão do Setor “O” e Setor QNQ. As oficinas envolverão cinco 

elementos do Hip Hop. Será realizado também um sarau em uma praça 

pública da cidade, como forma de encerramento das oficinas realizadas nas 

escolas no dia 16 de dezembro.

18/11 · DAS 17H ÀS 22H · SEMINÁRIO

20/11 · OFICINA NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO NO P NORTE

22/11 · OFICINA NA EXPANSÃO DO SETOR O

24/11 · OFICINA NA QNQ

16/12 · SARAU ELEMENTO 5 · DAS 10H ÀS 22H



Hip Hop Contra a Fome

18 e 19 de novembro, das 14h às 4h
Taguaparque–Taguatinga
O Projeto “Hip Hop Contra a Fome: Isso Sim é Ser Solidário” já realizou 10 

edições em várias cidades do Distrito Federal. A edição de 2017 do projeto 

será realizada nos dias 18 e 19/11 no Taguaparque, em Taguatinga, onde 

serão realizadas apresentações musicais de Hip Hop e a batalha de rimas 

“Batalha Rima Forte” com participação de diversos jovens do Distrito 

Federal. As apresentações musicais serão com os seguintes artistas: DJ 

Jamaika; Marquim do Tropa;  Nego Dé; Vera Veronika; Crônica Mendes; DJ 

Marola; Voz sem Medo; CTS; Lupper; DFC; Trinato; Felipe Costa; MK Jay; 

Hi-Tec; Liberdade Condicional; DJ Chokolaty; Mano D Regenerado; Deus por 

Nós; Anju Rebelde; Naldinho; Rota do Crime; Dom Sagrado Rappers; Salmo 

38; 13 Gueto; Donas da Rima; Minas de Styllu; LS Crucial; Interferência 

Negra; Atitude Periférica; Rota 40; e Cirurgia Moral. A entrada para o evento 

é 1Kg de alimento não-perecível, a ser doado a instituições beneficentes. Em 

complemento ao projeto, serão realizadas palestras educativas em forma 

de intervenção sociocultural chamadas “Hip Hop nas Escolas” em algumas 

escolas públicas da região.



Realização do Encontro Família de Bambas: 
Batizado e Troca de Cordas

18 e 19 de Novembro
Gama
O IV Encontro Família de Bambas – Batizado e Troca de Cordas contará 

com a participação de diversos grupos de capoeira de Brasília/DF e Entorno, 

Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Realizado pela Associação 

Sociocultural e Desportiva Arte do Saber (ASDAS), o evento visa receber 

alunos batizandos, Mestres, C.Mestres, Professores e Monitores de capoeira, 

além de convidados, familiares e comunidade em geral. Serão oferecidas 

vivências, rodas, bate-papo, apresentações culturais e a troca de cordas e 

batizado dos alunos iniciantes do projeto Confira a programação completa:

SÁBADO (18/11)
·Vivência cultural de capoeira com Mestre convidado
LOCAL: CAIC CARLOS CASTELLO BRANCO–EQ. 20/23 AE SETOR OESTE–GAMA
HORÁRIO: DAS 14H ÀS 17H

·Roda de Capoeira e Bate Papo (papoeira)
LOCAL: CENTRO DE ENSINO ESPECIAL Nº 1 DO GAMA
HORÁRIO: DAS 18H ÀS 20H

DOMINGO (19/11)
·Batizado e Troca de Cordas
LOCAL: INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA POLO GAMA–LOTE 01, DF 480
SETOR DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES
HORÁRIO: DAS 12H ÀS 18H



Festival São Batuque

18 e 19 de Novembro
Com o objetivo de celebrar a diversidade e a riqueza do batuque brasileiro, 

será realizado o X São Batuque, com um festejo que proporciona a vivência 

coletiva do trabalho, do entretenimento e da formação de cidadãos que 

valorizam o tambor, e suas tradições e técnicas de toques, contando parte 

da história/memória construída com instrumentos percussivos.

Programação completa >>>
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QUARTA-FEIRA (8/11) 
·Abertura do São Batuque com lançamento do Mapeamento dos Terreiros 

do Distrito Federal.

·Apresentação do Grito de Liberdade e Nós Negras.

TERREIRO DE CANDOMBLÉ–A DEFINIR

QUINTA-FEIRA A DOMINGO (9 A 12/11)
·Oficina de Arquétipos Femininos do Mito do Calango Tico Magalhães e 

Camila Oliveira (DF).

Local: UnB – Universidade de Brasília.

·Oficina de Sonorização para batuqueiros com Tom Serralvo (DF).

LOCAL: CENTRO TRADICIONAL DE INVENÇÃO CULTURAL

SEXTA- A TERÇA-FEIRA (10 A 14/11)
·Oficina de Memória e Ancestralidade com Bando de Teatro Olodum (BA).

LOCAL: CENTRO TRADICIONAL DE INVENÇÃO CULTURAL

DOMINGO A SEGUNDA-FEIRA (12 A 13/11)
·São Batuquinho (programação Infantil).

·Vozes da África–10h às 12h.

·Princesa Alafiá–Contação de Histórias Afro-brasileiras.

LOCAL: CENTRO TRADICIONAL DE INVENÇÃO CULTURAL

>>>
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SEGUNDA-FEIRA (13/11)
·A Quinta Roda de Seu Estrelo no Ilê Axé Oyá Bagan, às 19h.

PARANOÁ

TERÇA- A SEXTA-FEIRA (15 A 17/11)
·Vivência Maracatu Estrela Brilhante (PE).

LOCAL: UNB–UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA–UNB

·Vivência com Jongo da Serrinha (RJ).

LOCAL: PRAÇA DO ORIXÁS

SÁBADO E DOMINGO (18 E 19/11)
·Roda de Conversa–Espaços Afetivos de Resistência de Matriz Africana e 

Culturas Populares.

LOCAL: PRAÇA DOS ORIXÁS DAS 15H ÀS 17H

Subsecretaria de Igualdade Racial, Secretaria de Turismo.

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

SÁBADO (18/11)
17h–Encontro de Batuqueiros.

18h–7 Roda homenageia Yabás (DF).

19h–Jongo da Serrinha (RJ).

20h–Comadre Florzinha (PE).

>>>
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DOMINGO (19/11)
16h–Maracatu Estrela Brilhante do Recife (PE).

17h–Orquestra Alada Trovão da Mata (DF).

18h–Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro (DF).

19h–Mariene de Castro (BA).

*Agenda sujeita a alterações
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