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Paranoá, Itapoã
e região do entorno



Aos artistas do passado, aos 
artistas de hoje e aos artistas 
que virão fortalecer a cultura  
do território Paranoá, Itapoã e 
região do entorno.

Pés de Marinha do Coco
Foto • Luis Muller
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O Território Cultural do Paranoá
Coletivo como sinônimo de comunidade, 
com sobrenome cooperação, uma 
extensão de pertencimento; lugar de 
acolhida, trocas de saberes e fazeres, 
equação onde elevamos a potência 
máxima a possibilidade de realizar sonhos 
e mudar o micromundo que transitamos e 
irradiar inspiração ao macro mundo.
 
Fomos nos construindo como folha ao 
vento em movimento, cada um com sua 
arte e potencialidade, nos encontrando na 
dança do tempo em 2012; hora brisa, hora 
redemoinho; hoje um “aquilobamento” 
multiétnico, multigênero, multigeracional e 
multilinguagens de moradores do Paranoá 
e Itapoã.

No começo eram Cleudes Pessoa e Alex 
Oliveira dando suporte ao trabalho de 
Mestra Martinha do Coco, já existia um 
território de vontade e confiança, suporte 
mútuo entre nós 3; e durante uns 5 anos, 
mesmo com inúmeros outros agentes e 
processos ao nosso redor, seguimos 
juntos; em 2018 juntou-se a nós Isaac 
Nunes. E foi na oportunidade do “Edital 
Realize” para a Cultura, lançado pelo 
Gabinete do deputado Distrital Fábio em 
2019, que resolvemos enviar um projeto 
juntos, nos colocando enquanto coletivo 
com nossas marcas e experiencias 
acumuladas, de lá pra cá, agregamos 
Aline Mendes, Vladimir Luz, Ivonete 
Fernandes, Rodrigo Werneck, Emanuel 
Pessoa e Davi Melo.
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Somos de linguagens variadas: 
música, poesia, designer e audiovi-
sual; somos de múltiplas formações 
acadêmica: gestão cultural, gestão 
ambiental, pedagogia, assistência 
social, produção cultural, jornalismo 
e fotografia.

Território como coletivo, para nós é 
uma tecitura viva, um corpo/espaço 
afetivo, físico e político, onde vamos 
experienciando valores e princípios 
que queremos para toda sociedade, 
todas as comunidades, instituições, 
grupos, famílias: respeito, confiança, 
transparência, cooperação, solida-
riedade e irmandade.

Lugar onde enfrentar as opressões 
(raça/etnia, classe, gênero, transgê-
nero, geracional) e transformar as 
relações socias, culturais e econômi-
cas, começa em nós, tendo como 
ferramenta nossas artes, saberes e 
fazeres ecoando por onde chegar.
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Som de Sobra - Felipe Fiúza
Foto • Vladimir Luz
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O que é o Mapeamento Cultural
do Paranoá, Itapoã e Entorno.
Antes era só uma vontade nossa de conhecer quem 
são as pessoas que atuam com cultura nesses 
territórios - Paranoá e Itapoá - que são entrelaçados 
em suas trajetórias, quais as linguagens que 
expressam suas artes, raça, identidade de gênero, 
suas potências, quais suas necessidades. Hoje o 
Mapeamento é uma realidade, desde junho de 2021 
que começamos esse processo de chamamento e 
de busca ativa de artistas e agentes culturais que 
pulsam junto conosco serem reconhecidos, 
visibilizados, respeitados, valorizados como 
profissionais e receberem valor afetivo e monetário 
de seus fazeres para viver e ampliar seus projetos.
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Paranoá e Itapoã, são comunidades periféricas com 
história de ocupação distintas, mas que se 
entrelaçam. A ocupação da área do Itapoã foi 
iniciada em 1990, anteriormente pertencente à 
Região Administrativa V- Sobradinho, mas mais 
próxima da cidade do Paranoá- Região 
Administrativa VII, sendo assim a vida social e cultural 
dessa nova cidade/comunidade sempre foi a mais 
ligada ao Paranoá (RA desde 1964), somente em 
2005 que o GDF tornou o Itapoã Região 
Administrativa XXVII. Para nós fazedoras e fazedores 
de cultura, um mapeamento de fazeres e saberes 
artísticos dessas duas RAs potencializa esse 
entrelaçamento.

Porquê um Mapeamento?
Mapa é o desenho de como se chegar em algum 
lugar. Então nosso mapa deseja que público, políticas 
públicas, possibilidades e recursos cheguem até 
você, para que você chegue mais longe em seu fazer 
artístico.
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Primeiro para nós mesmos, pra 
você, para nos reconhecermos 
como fazedores de arte e cultura, 
depois para o conjunto da 
sociedade local e global, para que 
vejam e reconheçam nossa 
existência. Para que parlamentares, 
gestores públicos, empresas, 
saibam o que fazemos, onde nos 
encontrar, quais nossas demandas, 
como nos apoiar, para que nossos 
saberes e fazeres cumpram seus 
propósitos nesse mundão.

Para quê e para quem?
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Mapa é o desenho de como se chegar em algum 
lugar. Então nosso mapa deseja que público, políticas 
públicas, possibilidades e recursos cheguem até 
você, para que você chegue mais longe em seu fazer 
artístico.

Caleba Brasil
Foto • Isaac Nunes
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Felipe Fiúza
Foto • Vladimir Luz
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Uma pesquisa ação, aberta e continua, onde todos os membros do 
coletivo Território Cultural do Paranoá foram pesquisadoras e 
pesquisadores. Com um questionário elaborado coletivamente em 
articulação com outros agentes culturais que atuam nesses 
territórios iniciamos nosso Mapeamento.  Meio a essa pandemia 
que nos assola a mais de 1 ano, o primeiro desafio foi chegar até 
as pessoas, recorremos primeiro ao formato virtual, com um link a 
ser preenchido online, foi lenta a adesão. 

Aceitamos que mesmo correndo riscos, com todo cuidado, era 
preciso ações presenciais, uma divulgação pelas ruas, busca ativa. 
Panfletagens, colagem de cartazes, faixas, apoio dos Conselhos de 
Cultura do Itapoã e Paranoá, cadastramento em pontos do Paranoá 
e Itapoã foram feitos, avançamos, a adesão aumentou e estamos 
felizes com o resultado dessa primeira etapa. 

Sistematizar e publicizar essas informações a cada ano num 
catálogo é o produto final. Sabemos que ainda é pouco, por isso 
vamos assumir o desafio de seguir em frente e manter o 
Mapeamento de forma contínua.

Qual metodologia?
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Primeiro como documento orientador para 
elaboração de políticas públicas, criação de 
equipamentos culturais, projetos locais culturais, 
onde o recorte de raça, gênero e linguagens 
artísticas serão considerados. Ou seja, usar como 
fonte coerente de dados da realidade, onde os 
governos podem responder com políticas de 
reparação/equidade para a população que compõem 
esses territórios.

Outra forma de usar é como difusor das carreiras 
dos artistas por linguagens. Por meio do 
Mapeamento, que está disponibilizado na internet, é 
possível encontrar o contato dos artistas e 
contratá-los. Abrindo um leque de possiblidades em 
rede.

Como usar?
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Zapatta PRN
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Resultados do levantamento: 
Identidades, necessidades e potencialidades.

Os resultados aqui apresentados, são parciais 
e atuais, coletados no decorrer de 2021 até 
janeiro de 2022. É um mapa que confirma 
várias de nossas percepções intuitivas, um 
retrato com lente ampliada sobre os 
territórios/Cidades/RAs Paranoá e Itapoã 
acerca dos fazedores de cultura, nossa 
identidade, potencialidades e demandas.

Esses resultados são baseados nas respostas 
das 90 pessoas que aderiram ao mapeamento 
e declararam seus dados e informações, esse 
número de pessoas é pouco para existência 
potente de artistas que sabemos atuar nesses 
territórios, acreditamos que a continuidade do 
mapeamento visibilizará um número bem 
amplo e um mapa mais apurado.
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Em relação a área 
territorial de moradia 

respostas:  

40% Itapoã;
38% Paranoá;

12% Paranoá Parque; 
1% Itapoã Parque;
4% Condomínios;
5% Região Rural.

PARANOÁ

PARANOÁ PARQUE

ITAPOÃ

ITAPOÃ PARQUE

CONDOMÍNIOS

REGIÃO RURAL

38%

12%

40%

1%

4%

5%

artistas mapeadospor região

90 artistas cadastrad@s
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se identifica como
85,4%

negra/o/e

preta/o/e
parda/o/e

Em relação à
identidade
de raça.

É negra e afro descente.
Neste quesito tivemos 
89 respostas, sendo:

• 32 negros
• 24 pardas
• 20 pretas
• 11 branca
• 01 amarela
• 01 indígena
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Quanto ao gênero a grande maioria das pessoas 
que aderiram ao mapeamento são homens cis 
(65,4%) e mulheres cis (29,6%). Pessoas não 
binárias (3,8%) e trans (1,2%) tiveram pouca 
adesão, que nos leva a apresentar uma pergunta 
para reflexão: Não tiveram acesso ao 
mapeamento ou ainda se sentem oprimidas em 
participar e serem visibilizadas?

Quanto ao gênero.

É negra e afro descente.
Neste quesito tivemos 
89 respostas, sendo:

• 32 negros
• 24 pardas
• 20 pretas
• 11 branca
• 01 amarela
• 01 indígena

Transgênero

1,2%

Mulher cis

29,6%

Homem cis

65,4% 3,8%

Não Binário
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No item da orientação sexual, tivemos 86 respostas.

A grande maioria das pessoas se declararam heterossexuais (65.1%) e 
(15,1%) homossexuais, e as demais são diversas entre bissexuais (11,7%) 
e pansexuais (8,1%). 

Quanto à orientação sexual.

15,1%65,1%

Heterosexual Homesexual

11,7%

Bisexual

8,1%

Pansexual
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No que diz respeito às lingua-
gens artísticas, apresentamos 40 
linguagens e tivemos 90 respos-
tas.

Neste quesito, cada inscrito po-
deria marcar diversas opções 
entre as linguagens oferecidas, 
onde música, audiovisual e 
cinema, artes visuais, fotografia, 
teatro, artes integradas tiveram 
maior quantidade de adesões.

Destaca-se a grande quantidade 
de artistas que trabalham com 
multilinguagens.

Quanto às
linguagens
artísiticas.

Bailarino(a) • 04 •

Artes Visuais • 22 •

Artes Integradas • 13 •

Audiovisual e Cinema • 27 •

Artesanato • 17 •

Cabeleleiro(a) • 01 •

Circo • 03 •

Contação de História • 03 •

Manifestações Tradicionais • 17 •

Dançarino(a) • 14 •

Design Gráfico • 09 •

Drag Queen / Drag King • 02 •

Esporte • 04 •

Fotografia • 18 •

Grafite • 10 •

Literarua e Poesia • 08 •

Maquiador(a) • 03 •

Música • 46 •

Modelo Fotográfico e Passarela • 04 •

Performance • 08 •

Pintura de Quadros • 14 •

Produção de Eventos • 15 •

Quadrilha Junina • 04 •

Teatro • 11 •

Operador(a) de Som • 03 •

Slam • 01 •

Rapper / MC • 07 •

Dança • 03 •

Artes Plásticas • 02 •

Música Popular • 02 •

Banda Musical • 01 •

Moda • 01 •

Tatuador(a) • 01 •

Web Desgin • 01 •

Canto • 01 •

Música Erudita • 01 •

Agroecologia • 01 •

Cultura Popular • 17 •

Marketing Digital • 01 •

Educação Ambiental • 01 • 23



Quanto a formação artística a 
grande maioria (68,4%) são auto-
didata ou fizeram Cursos de curta 
duração (40,5%). Somente 17,7% 
via graduação, contexto que nos 
mostra a grande potência dos 
dons artísticos sendo vivenciados 
mesmo sem oportunidades for-
mais de qualificação.  São muito 
experientes, a maioria atua em 
suas linguagens artísticas a mais 
de 10 anos.

Quanto à
formação artística.
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A situação financeira e econômica de nossa classe artística não está diferente 
da maioria da classe trabalhadora em geral. Nesses marcos do capitalismo 
desigual e anos pandêmicos, os dados referentes à renda nos mostra a 
pobreza a ser superada.
Neste quesito tivemos 71 respostas das pessoas mapeadas: 

Quanto a renda.

8.5%

38.8%

2.8%

49.9% não têm renda mensal com suas artes.

conseguem renda de até R$ 500,00.

conseguem renda entre R$ 500,00 a 1.000,00.

recebem acima de R$ 1.000,00.
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artistas da região
que possuem CEAC

70%

30%

dos artistas
não possuem CEAC

dos artistas
possuem CEAC

* dados com referência aos artistas cadastrados neste mapeamento

Quantos são
Agentes Culturais.

com CEAC na SECEC
Outro desafio marcante é sobre inscritos no Cadastro 
de Ente Agente Cultural – CEAC, na Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa – SECEC.

De 85 pessoas que res-
ponderam sobre essa 
questão no questioná-
rio, 70% não têm CEAC 
e das 30% que têm, em 
sua maioria estão desa-
tualizados.  Esse con-
texto nos apresenta a 
importância de uma po-
lítica de formação e 
acompanhamento por 
parte dos conselhos de 
cultura locais e gesto-
res públicos desse 
setor.
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que possuem CEAC
O quesito acesso a espaços e oportunidades, nos 
apresenta desafios e necessidades primárias para nossos 
artistas e fazedorxs de arte. Faltam espaços para 
apresentarem-se, Paranoá e Itapoã não possuem casas ou 
centros culturais mantidos pelo poder público, mesmo 
sendo uma luta antiga desse setor. Há pouco investimento 
de recursos públicos locais em eventos de arte e cultura.

Das pessoas que responderam essa questão, sobre 
remuneração com recursos públicos durante sua vida 
artística: em torno de 10% receberam algum recurso via 
eventos das Administrações locais. 39,6% receberam de 
moradores(as) e comerciantes, e 41,5% de editais 
privados. Numa pergunta específica: Participou de forma 
ativa sobre o uso de verbas da Administração do Paranoá 
voltadas à cultura? Das 82 pessoas que responderam, 
20,7% declararam que não. 

Acesso a espaços e oportunidades.
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Equipamentos culturais
que fomentam diretamente
o trabalho dos artistas da região.

13.3%

4.7%

12.3%

11.7%
9.8%

12.3%

5.8%

4.1%

10.1%

6.3%
13.3%

4.7%

12.3%

11.7%
9.8%

12.3%

5.8%

4.1%

10.1%

6.3%

bares
boates
casas de show

cinemas

escolas

praças públicas
teatros

centros culturais

galerias

shoppings

ruas

salas

13.3%

4.7%

12.3%

11.7%
9.8%

12.3%

5.8%

4.1%

10.1%

6.3%

Existe uma sede por for-
mação e qualificação. Das 
68 pessoas que respon-
deram esse quesito, 
44,1% desejam participar 
de cursos livres e de 
curta duração; 42,6% de 
oficinas; 27,9% de ativi-
dades de aperfeiçoamen-
to e 26,5% de especiali-
zação. 95,9% têm interes-
se em participar de mos-
tras coletivas que possa 
divulgar, negociar, co-
mercializar suas artes. 

Os públicos que se rela-
cionam, se comunicam, 
são os mais variados, das 
84 pessoas que respode-
ram esse item - 70,2% 
público geral; 61,9% 
jovens; 50% com outros 
artistas; 32,1% crianças. 

28



Essa primeira etapa do 
mapeamento nos apre-
sentou o quanto a arte 
é nutridora de esperan-
ça e resistência, as po-
tencialidades que 
nossos fazedorxs cultu-
rais oferecem são 
muitas, estarem organi-
zados em coletivos poli-
tizados e atuantes é 
marca preponderante, 
com uma forte presen-
ça da juventude, pul-
sante na atuação em 
múltiplas linguagens, 
tecendo soluções soli-
dárias que geram muita 
transformação social e 
cultural nesses territó-
rios. 

Resultado
do Mapeamento90

40linguagens
artísticas

tod@s em buscade espaços
para trabalhar

Existe uma sede por for-
mação e qualificação. Das 
68 pessoas que respon-
deram esse quesito, 
44,1% desejam participar 
de cursos livres e de 
curta duração; 42,6% de 
oficinas; 27,9% de ativi-
dades de aperfeiçoamen-
to e 26,5% de especiali-
zação. 95,9% têm interes-
se em participar de mos-
tras coletivas que possa 
divulgar, negociar, co-
mercializar suas artes. 

Os públicos que se rela-
cionam, se comunicam, 
são os mais variados, das 
84 pessoas que respode-
ram esse item - 70,2% 
público geral; 61,9% 
jovens; 50% com outros 
artistas; 32,1% crianças. 

mapead@s
artistas
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Roda de Arteterapia com Cleudes Pessoa
Foto • Vladimir Luz
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Paranoá - Região Administrativa VII
Criado oficialmente em 1964, o Paranoá tem população estimada em 48.020 habitantes, 
e os jovens são maioria: 25,64% dos moradores têm entre 25 e 39 anos. Em 
comparação a 2013, o número médio de pessoas por domicílio diminuiu 0,05% em 2015. 
Há dois anos, foram computadas 12.480 residências urbanas na região, com média de 
3,65 pessoas por casa. Em 2015, houve aumento de 869 domicílios, registrando um total 
de 13.349 e média de 3,60 pessoas por casa.

Antes a “Vila Paranoá”, foi um dos acampamentos remanescentes da época da 
construção de Brasília. Foi fundada em 1957, quando da implantação dos canteiros de 
obras para a construção da Barragem do Lago Paranoá. Após a inauguração de Brasília, 
em 1960, os habitantes permaneceram no local, devido à necessidade de conclusão das 
obras da usina hidrelétrica. Ao longo dos anos, foram agregando-se à estrutura do 
antigo acampamento vilas de moradias. Na década de 1980, era considerada uma das 
maiores invasões do Distrito Federal. O Paranoá foi fixado mediante Decreto do 
Governo do Distrito Federal, como consequência da longa trajetória de resistência e 
luta dos moradores. No entanto, a fixação não ocorreu na área original. Tem uma 
população de aproximadamente 46 mil pessoas, bem localizada e particularmente 
planejada com uma avenida que corta toda cidade, com várias quadras e praças para 
o lazer.
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Após a fixação da Vila Paranoá, a área do antigo acampamento tornou-se um parque 
ecológico, aprovado pelo então Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente 
(Cauma) em 3 de junho de 1992 e instituído pelo Governo do Distrito Federal por meio 
do Decreto 15899/94. O objetivo dessa área do parque é preservar a vegetação da 
antiga Vila, árvores frutíferas plantadas pelas famílias e as edificações remanescentes 
como memória do antigo espaço. O Parque Vivencial de Paranoá é um marco histórico 
para a memória daquele núcleo pioneiro. Sua preservação e valorização, como 
testemunho da construção de Brasília, partiu de reivindicação da própria comunidade 
que residia no local.

Na questão de gênero, as mulheres são maioria (53,67%), enquanto os homens 
representam 46,33% da população local. Sobre o estado civil, observa-se prevalência 
de solteiros, 41,44%, seguidos por união estável, 21,86%; casados, 15,54%; viúvos, 
5,33% e separados, 5,56%. Conforme o levantamento, 52,23% do contingente 
populacional é nascido no Distrito Federal, enquanto 47,77% são migrantes. Desses, 
66,12% vêm do Nordeste, seguidos por Sudeste (19,26%), Centro-Oeste (10,83%), 
Norte (2,40%) e Sul (1,26%).
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Com renda domiciliar média quase dez vezes menor que o registrado no Plano Piloto 
em 2014 (R$ 12.742,21), o Paranoá é uma das regiões do Distrito Federal de renda 
baixa. No entanto, apresenta totalidade de ruas asfaltadas, iluminação pública, 
calçadas, meios-fios e rede de águas pluviais.

Da população total do Paranoá, destaca-se o porcentual daqueles que não estudam: 
70,09%. Frequentam escola pública 24,07%, sendo 0,30% em período integral e 
5,84% em instituição de ensino particular. Menores de 6 anos fora da escola 
representam 5,17%, o que significa aumento em relação a 2013, quando esse número 
era de 4,24%. Entre a população estudantil, 72,03% vão a estabelecimento de ensino 
na própria região e 23,74%, no Plano Piloto.

Quanto ao nível de escolaridade, o índice de moradores com nível superior aumentou 
em relação a 2013: de 3,51% para 4,87%.  Quase metade da população (43,94%) têm 
ensino fundamental incompleto, e o número de analfabetos sofreu queda. Em 2013, 
pessoas que não sabiam ler nem escrever representavam 4,48%.

Quanto a renda dos habitantes teve variações. Em 2015, a renda domiciliar média é de 
R$ 2.691,78, e a renda per capita, de R$ 866,48. Em 2013, os valores eram de R$ 
3.006,44 e de R$ 841,13, respectivamente. Isso porque o número de residências 
aumentou, mas o de pessoas nas casas diminuiu.
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A vida social e cultural do Paranoá sempre foi uma marca no cotidiano da população, 
os movimentos sociais e a cultura popular, com suas lideranças estiveram presentes na 
luta pela fixação da “antiga vila” e seus descendentes seguem fazendo história, com 
quadrilhas juninas, poesia, hip hop, samba de coco, ciranda e maracatu, suas artes e 
irreverência compõem esse território conquistado.  

* Os dados e porcentagens citados são parte da Pesquisa Distrital por Amostra de 
Domicílios (Pdad) do Paranoá, divulgada pela Companhia de Planejamento do Distrito 
Federal (Codeplan). 
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Mestra Eliana Costa
Boi Encanto de Itapoã

Foto • Henrique Silva
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Itapoã- Região Administrativa XXVIII
A Região Administrativa do Itapoã – RA XXIII é a de ocupação e criação mais recente 
na UPT Leste. As terras onde se localiza o Itapoã pertenciam às fazendas Paranoazinho 
ou Sobradinho, Sobradinho dos Melos, Brejo ou Torto, então situadas na Região 
Administrativa de Sobradinho. A região apresenta uma complexa situação fundiária, 
com terras pertencentes à União, terras desapropriadas em comum e terras não 
desapropriadas, fator que dificulta a regularização plena da ocupação.

Em 1997, surgiram as primeiras ocupações no Itapoã, tendo início com o Condomínio 
Itapoã 1, caracterizado por lotes unifamiliares com dimensões em torno de 15x30m; e 
o Condomínio Mansões Entrelagos – I, II, III e IV, com configuração horizontal, fechado 
e constituído por lotes de 1000m² e também grandes módulos de chácaras. A partir de 
2001, o Itapoã passou por um processo acelerado de ocupação decorrente da 
chegada de famílias de outros estados e do Paranoá, época na qual surgiu o 
Condomínio Sobradinho dos Melos.

36



A expectativa de regularização estimulou o crescimento e o surgimento de outras 
ocupações, como Itapoã II, Del Lago, Fazendinha, Del Lago II, predominantemente de 
lotes unifamiliares de reduzidas dimensões; e o Condomínio Mandala, destinado a 
chácaras.  Para legalmente poder atender à população, em 3 de janeiro de 2005, o 
Governo criou a região administrativa de Itapoã, oficialmente cidade, a população se 
sente mais segura de lutar melhores condições de vida. O Itapoã possui hoje cerca de 
68.587 habitantes (PDAD 2015/2016).

Atualmente, há na região um posto de saúde, um restaurante comunitário e três 
instituições de ensino. Tem coleta de esgoto e áreas de lazer. O abastecimento de água 
e eletricidade, segundo a administração regional, cobre uma grande parte da cidade, 
existe também cobertura telefônica fixa.

Sobre a escolaridade, 96,1% dos moradores com cinco anos ou mais de idade 
declararam saber ler e escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 60,1% reportaram 
frequentar escola pública.  Entre aqueles que frequentam a escola, 43,6% estudam na 
RA Paranoá. (PDAD 2018).
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Quanto a trabalho e renda, caracterizada como de baixa renda, a população exerce 
em sua maioria trabalho autônomo, e 47% exercem subempregos no Plano Piloto. No 
que tange ao deslocamento para o trabalho: 52,8% utilizam ônibus; 29,5% informaram 
utilizar automóvel; 5,5% afirmaram utilizar motocicleta; 3% utilizavam a bicicleta; e 
13,7% caminham até a local de trabalho.

A vida social e cultural do Itapoã vem se configurando como ferramenta e estratégia 
da desmistificação de pobreza e criminalidade atribuído essa cidade. Os movimentos 
culturais, desde princípio da ocupação atuaram juntos com os agentes culturais do 
Paranoá, se fortalecendo mutuamente. A juventude com sua diversidade artística tem 
protagonismo reconhecido nesse aspecto, nesse sentido, o Itapoã também é resultado 
da luta pela terra, moradia a exemplo do Paranoá, territórios ocupados com resistência 
e arte.

*Os dados e porcentagens citados são parte da Pesquisa Distrital por Amostra de 
Domicílios (Pdad) do Itapoã, divulgada pela Companhia de Planejamento do Distrito 
Federal (Codeplan).
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O mapeamento é
contínuo...

Venha fazer parte
você também!

Conhecer, ouvir, compreender,
para que possamos junt@s

impulsionar o setor criativo da região.

Este é o primeiro volume de resultados
do Mapeamento Artístico e Cultural

do Paranoá, Itapoã e região do entorno.
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Primeiro contextualizar que incentivo e fomento a arte e cultura local deve ser política 
pública, tal qual direito a educação, saúde e assistência social, e deve ter suas 
diretrizes para a equidade, então parlamentares e gestores públicos tem a obrigação 
de apoiar, criar leis, garantir recursos nas secretarias e diretorias responsáveis. E se 
não fazem, nós devemos nos organizar e exigir esses direitos.

40

Como apoiar a arte e cultura local?



VAMOS FAZER
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NOSSA PARTE?
Se você faz parte de algum 
projeto sem fins lucrativos, 
convide artistas local pra 
mostrar o seu trabalho durante 
alguma ação. Sempre que você 
perceber a possibilidade de dar 
espaço para o trabalho artístico 
local, faça isso. 

DÊ OPORTUNIDADES

Seja através de cursos ou 
financiamentos coletivos, se 
você tem a possibilidade, não 
exite em dar suporte financeiro. 
Você estará contribuindo com a 
coletividade e com a 
transformação da sociedade 
quando contribui para que um 
artista viva de sua arte. 

FINANCIE O/A ARTISTA

Quando for procurar um 
presente de aniversário, 
comprar um quadro pra 
decoração do quarto, ou 
painel em sua parede, ou um 
instrumento musical artesanal, 
ou um livro de poesia, sempre 
pense - será que não tem 
algum artista local que faça 
esse trabalho?  Uma boa 
busca no Instagram pode te 
ajudar, já que boa parte 
desses profissionais usam a 
mídia social pra divulgar o 
trabalho. Além disso, sempre 
tem algum amigo ou familiar 
que já comprou de algum 
artista local e pode te indicar.

COMPRE DE ARTISTAS LOCAIS

Essa é a forma mais simples de 
apoiar a arte e cultura local. 
Viu algum trabalho bacana nas 
redes sociais? Por que não 
divulgar nos Stories ou enviar 
pro amigo que estava 
procurando uma coisa 
parecida? Lembre-se de 
também seguir e interagir com 
o conteúdo desses fazedores 
de arte e cultura, isso dará 
ânimo e visibilidade pra que 
eles continuem produzindo e 
criando. 

DIVULGUE NOSSO TRABALHO
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Carlos Frazão
Foto • Davi Mello



Cena do Videoclipe:
Se Envolve - Neguin da Q4 ft. Knelas

Foto • Júlia Bandeira
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E a continuidade do Mapeamento?
Enquanto coletivo e projeto, decidimos que o Mapeamento cultural do Paranoá e Itapoã será 
contínuo, anualmente  sistematizaremos e divulgaremos dados e fazedorxs de cultura locais. No 
caminho vivido, no decorrer do processo de pesquisa, fomos criando afetos com vários artistas, 
conhecendo limitações, nos encantando com a forma singular que expressam suas linguagens. 

Para 2022, o Mapeamento virá com uma concepção ampliada de cultura, nosso fazer cultural 
como prática de vida que perpassa nossos costumes e ritualísticas individuais e coletivas, que 
compõem o tecido de nossa comunidade; além das linguagens e fazeres artísticos, vamos 
colher dados sobre práticas  em saúde popular (raizeirxs, erveirxs, parteirxs, benzedeirxs etc.)  
e espiritualidade de matriz africana (mães e pais de santo da Umbanda e Candomblé, madrinhas 
e padrinhos de terreiros daimistas, Xamãs etc.). Seguiremos a mesma metodologia, adesão 
pelos canais digitais e busca ativa presencial. É nosso desejo que esse catálogo seja o primeiro 
de muitos.

Nos comprometer com essa continuidade é somar forças na resistência e resiliência cotidiana 
de visibilizar nossa forma de viver em nossas comunidades, também gerar informação real que 
referencie a criação de políticas públicas e projetos que oportunizem o bem viver para todxs. 
Soma com a gente!?
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Martinha do Coco
Foto • Luis Muller
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Gravação do Coco Café
Foto • Vladimir Luz
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Artistas Mapead@s
dispostos por nome artístico em ordem alfabética.



Alba Soares

Associada ao CEDEP, Participante 
desde a fundação da quadrilha Brilho 
do Luar (associação).

@brilhodoluar2021
@quadrilhabrilhodoluar
@alba_crochet10
albasoares5@gmail.com

Aguerrida

Iniciei como poetisa na escola aos 12 
anos, alguns anos depois, com 16 anos 
comecei a fazer rimas, �z algumas 
gravações musicais e shows. Hoje, 
tenho um envolvimento forte com a 
poesia e o Rap e estou abrangendo, me 
resgatando dentro destas unidades 
artísticas.

Projeto Itapoã Talismã

Letícia Cristine

leticiacristine777@gmail.com

@aguerrida_
@aicicriss
@eu.aguerrida

@artealexoliveira

Pedagogo, arte-educador, artista 
visual, designer grá�co e produtor 
cultural. Batuqueiro nos grupos Zenga 
Baque Angola, Coco dos Encantados e 
Maracatu Nação Leão da Campina-PE, 
com percurso nos grupos de Martinha 
do Coco, Tambores do Paranoá 
TAMNOÁ, Seu Estrelo e Orquestra 
Alada Trovão da Mata. Produção 
audiovisual na coletiva de arte La 
Bagacera e integrante do coletivo 
Território Cultural do Paranoá.

Alex Oliveira

Dançar, pintar, brincar e plantar.

@artealexoliveira
@labagacera
artealexoliveira@gmail.com



AnaPCou

Moradora do Paranoá desde sempre. Batuqueira da 
cultura popular, faz parte dos grupos Martinha do 
Coco, Batida do Contorno e Tambor de Crioula Lua 
Nova, tocando, dançando, cantando e produzindo. Faz 
corre independente com artivistas da região do 
Paranoá, Paranoá Parque e Itapoã no Coletivo Da 
Barragem Pra Cá,  produzindo dentre muitas 
atividades, o Festival de Cultura Negra Da Barragem Pra 
Cá.  Ana também é pedagoga e aprende todos os dias 
com as crianças da Escola da Árvore.

Segue no modo "maternidade das encruzilhadas" com 
a pequena Ayó, todo dia um caminho pra entender e 
seguir. Sabe que não veio a passeio e bebe da fonte de 
quem veio antes de nós, aprendendo todos os dias que 
nada está ganho, o corre e luta sempre continuam.

adaroinst@gmail.com

@apaulasicou
@martinhadococoparanoa
@tborluanova
@batidadocontorno
@dabarragempraca
@escoladarvore
@coletivoyaa
@mnegras.emmovimento

Ana Paula

Anderson Farias

Sou coordenador e coreógrafo de um 
grupo de dança que eu mesmo criei - 
Cia Conitiano.

@cia_cotidianul
@cia_cotidian0
andersonfarias312@gmail.com

Anderson Fariassde Jesus

youtube.com/channel/UCi2q-dGUBWKSQFWev6jnmdQ

Iniciei minha pratica artística com o 
gra�te em meados de 2005 montei 
com meu irmão o grupo de Gra�te 
Zafro Gra�s. Onde propomos 
intervenções urbanas e trabalhos 
comerciais, atualmente desenvolvo 
trabalho no meu ateliê que mistura 
esculturas em madeiras buscando criar 
intervenções urbanas efêmeras. Trago 
para essa pratica artística re�exões de 
território e deslocamento tendo o 
Itapoã como principio gerador do 
trabalho. Com sua geogra�a e 
peculiaridade arquitetônica.

@ars_antony_
mantony.df@gmail.com

Antony

Marcos Antony Costa Pinheiro

Dançar, pintar, brincar e plantar.

artealexoliveira@gmail.com

Arte educadora
Musicista, Percussionista. Dançarino

Artista Visua e
Arte educador



Bárbara Rasso

Eu me curvo  diante da ancestralidade sagrada que 
me guia..e acocorada aos pés das mais velhas eu 
escuto, aprendiz do silêncio...

Escutadora das folhas e das aguas subterrâneas. Eu 
mulher preta caminhante das estradas de mim, sabe?!
 Nesse caminho com as  artes da cena, foi  na cultura 
popular, eu que sempre tive  gosto de escutar 
histórias, poemas e a vida correndo solta nesse 
mundão  voraz, me encontrei.
 Tem morte, tem vida, tem encontro e desencontro.  
Aprendizado vivo e pulsante. 

É disso que eu gosto: a arte nas gentes. 

Atuo, dirijo, ensino, tendo os saberes  teatrais o 
caminho  primevo. Mas eu gosto mesmo é  de a�ar a 
escuta  pra ajudar no caminho criativo de quem assim 
deseja, juntinho  aqui fazer arte.  
E todo mundo pode se descobrir no fazer artístico, 
pode encontrar  suas mitologias, redescobrir sua 
dança, seu corpo..sua voz.

@barbara_rasso
@barbara.rasso
rasso.barbara6@gmail.com

Nieliton Nunes

Faço parte do grupo Wild Unlimited 
Crew a mais de 10 anos. Moro no 
Itapoã e já participei e ganhei vários 
campeonatos nacionais e internacio-
nais. Atualmente trabalho com o 
breaking.

@bboye1_
@wildunlimitedcrew
nielitonbboy@gmail.com

BBoy E1 BBoy E2

Niedson Nunes

Sou Arte Educador cultural , Atleta 
Olímpico , trabalho como professor de 
dança em projetos sociais e culturais e  
eventos na comunidade.

@bboye2o�cial
@wildunlimitedcrew
bboyniedson@gmail.com
youtube.com/channel/UCzMoUKdYPUBQxC3wXquN9Zw



Beto Severo

Luis Alberto

Músico, compositor e Rapper desde 
2006.

Produção musical com letras conscien-
tes e manifesto-protesto

Faço parte do AMH2P (Associação do 
movimento Hip-Hop do Paranoá). 

@beto.severo
@b.sfotos
betosevero951275@gmail.com

Sabrina Silva Duarte

Trabalhos artesanais com arte do 
biscuit.

Celebro a vida e o amor em Biscuit de 
todas as formas. 

Bina Biscuit

@binabiscuitbsb
@sabrinaduarte____
sabrina.silva.duarte@gmail.com

Lucas Amorin de Souza

Dançarino - Bboy Foot. Me chamo 
Lucas, sou conhecido como bboy Foot 
e faço parte da cultura Hip-Hop a 13 
anos propriamente com elemento da 
Dança (Breaking).

Participei de vários projetos e eventos 
regionais, nacionais e internacionais. 
Faço parte de um grupo de breaking 
(Crew) chamada Itapoã clan desde 
2016.

@bboylukasfoot
@itapoaclan
lukas.df96@gmail.com

Bboy Foot



Anthony



Bárbara Rasso
Foto: Tatiana Reis

AnaPCou
Foto: Davi Mello



Caio Handel

Educador formado pela UnB, técnico em 
Flauta Tranversal pela EMB e Escola de Choro 
Raphael Rabello, Criou em 2015 o "Coletivo 
Manas Drags" e promotor de atividades 
formativas e culturais para a dentro e fora da 
academia. Selecionado para representar o 
Brasil no Festival Internacional Ethno Bahia 
em 2019 e 2020, e formações complementa-
res na área audiovisual e de produção de 
áudio. Atua em regionais de choro, dando 
aulas de teoria/prática musical, gravando e 
trabalhando para músicos(istas) brasilenses e 
de fora. Em 2021 o artista foi premiado pela 
Secretaria de Difusão Cultural e Economia 
Criativa do DF por sua trajetória e contribui-
ção para a comunidade LGBTQIA+ no Distrito 
Federal.  Na área de artes visuais, em 2021 o 
música e antropólogo  realizou a produção 
de uma série quadros. 

@handel.�auta.art
caiohandel@hotmail.com
https://linkr.bio/my15z

Caleba Brasil

@calebabrasil
calebabrasil@gmail.com

Calebe Maciel, conhecido como Caleba Brasil iniciou 
no teatro em 2014 com o grupo  teatro comunitário 
do Itapoá. Ao longo de sua carreira participou de 
curtas metragens, teatro do oprimido, Culto das 
Malditas, coletivo Labaredas, entre outros.

Com estreia do seu show solo no ano de 2019 foi 
realizado  shows no bloco segura o coco no paranoá, 
no vai com as profanas, bloco do amor. Ainda em 
2019 foi lançado meu primeiro video clipe, produzi-
do pela coletiva de arte La Bagacera. Em 2020  
minhas músicas como quilates movimento e legado 
foram para as plataformas digitais de todo Brasil. 
Também em 2020, Brunetty BG, Caleba Brasil e Duda 
Pilsen se juntam em uma nova parceria com o DJ e 
produtor musical Subaze. Reconhecendo a bruxaria 
que corre em nossas veias, o entrelace de nossas 
vivências e a música como troco e troca, invocaram a 
Gaiola das Violentas.Lançaram em 2020 seu primeiro 
single ``Quarentena´´, no mesmo ano se preparam 
para lançar também o seu primeiro EP, intitula-
do``Enjauladas´´.Para o lançamento do seu novo 
projeto, criaram também o Festival Gaiola das 
Violentas, em parceria com a produtora UCM – 
Underground Culture Music. 
      

Cassio Rogério

Sou pintor e gra�teiro. Desenvolvo 
trabalhos artísticos e comerciais na 
cidade do Itapoã desde 2005, onde 
iniciei meu trabalho junto com meu 
irmão, no qual montamos o grupo de 
gra�te Zafro Gra�s Crew.

Realizamos diversos trabalhos em 
parceria com a administração local 
tanto do Paranoá como Itapoã, dentre 
deste trabalhos se destaca a pintura 
dos pontos de ônibus da cidade do 
Paranoá e Itapoã.

@bobrushzg/
bobbrush.com@gmail.com

Bobrush

Cantora, compositora e performer
Música/Banda

Antropólogo, músico, drag queen 
e produtor cultural.



Calebe Maciel, conhecido como Caleba Brasil iniciou 
no teatro em 2014 com o grupo  teatro comunitário 
do Itapoá. Ao longo de sua carreira participou de 
curtas metragens, teatro do oprimido, Culto das 
Malditas, coletivo Labaredas, entre outros.

Com estreia do seu show solo no ano de 2019 foi 
realizado  shows no bloco segura o coco no paranoá, 
no vai com as profanas, bloco do amor. Ainda em 
2019 foi lançado meu primeiro video clipe, produzi-
do pela coletiva de arte La Bagacera. Em 2020  
minhas músicas como quilates movimento e legado 
foram para as plataformas digitais de todo Brasil. 
Também em 2020, Brunetty BG, Caleba Brasil e Duda 
Pilsen se juntam em uma nova parceria com o DJ e 
produtor musical Subaze. Reconhecendo a bruxaria 
que corre em nossas veias, o entrelace de nossas 
vivências e a música como troco e troca, invocaram a 
Gaiola das Violentas.Lançaram em 2020 seu primeiro 
single ``Quarentena´´, no mesmo ano se preparam 
para lançar também o seu primeiro EP, intitula-
do``Enjauladas´´.Para o lançamento do seu novo 
projeto, criaram também o Festival Gaiola das 
Violentas, em parceria com a produtora UCM – 
Underground Culture Music. 
      

Cleudes Pessoa

Me considero artista desde 2009, 
quando publiquei meu primeiro livro e 
comecei a recitar minhas poesias em 
inúmeros saraus pelo DF. Nessa última 
década atuei como produtora cultural 
de Mestra Martinha do Coco e em  
projetos de múltiplas linguagens com 
foco na criação artística de mulheres e 
em especial mulheres negras. 

Nesses 3 últimos  anos, registro a publi-
cação do livro 44 Sentímentos, a 
direção do documentário Negra Luz e 
a produção do SLAN DAS 6, como 
referências do meu trabalho.

@kalicoletiva
cleudesalecrim@gmail.com
facebook.com/KaliDeusa

(Negão)

Co-fundador dos grupos Caravana 
Buriti, Martinha do Coco, Tamnoá, Lua 
Nova Tambor de Crioula, Banda Nectar, 
Banda Na Pele e participo como arte 
educador na Ação Social do Planalto.

Luto pela igualdade e manifestação da 
cultura popular.

@carlosfraza
carlosfrazaoribeiro@gmail.com

Carlos Frazão

Trago comigo esses ritimos de música 
da cultura popular brasileira que vem 
de dentro da alma e do coração 
pulsando forte nos ritimos de samba 
de coco, ciranda e maracatu.

Nesse ritmo e nessa melodia ouvi de 
longe o som do tambor e procurei este 
som e em 2005, achei o grupo de  
Maracatu Tambores do Paranoá - 
Tamnoá. 

E continuando nos  ritos da música, 
encontrei o grupo Martinha do Coco 
qual estou até hoje.

facebook.com/marwanacris

Cris Flores

Arte educador
Músico, Percussionista.

Cantora, compositora e performer
Música/Banda



David Rocker

Bruno David Morais Soares

Sou músico violonista, autoral e 
também interpreto músicas de outros 
artistas. 

Minha arte é basicamente uma forma 
de colocar pra fora toda minha dor e 
todos os meus pensamentos. Assim 
consigo continuar vivo e ter uma vida 
feliz.

@davidrocker6
davidrockermorais@gmail.com
youtube.com/channel/UCgq5NAK4_lM2kwX8GCUPfYw
facebook.com/bruno.david.927980

David Pereira Cezário

Eu comecei fazendo poesia por volta 
dos 13 anos de idade. Aos quinze anos 
formei a minha primeira banda de 
Hardcore, a banda se originou no 
Varjão e se chamava Pesticida S/A. 
Naquela época optei pelo violão e 
dentro do processo descobri meu lado 
compositor.

Hoje moro no Núcleo Rural do Urubu e 
estou na ativa com várias músicas 
sendo produzidas por minha banda e 
por outros artistas.

@ra23o�cial
david.ocezario@gmail.com

Davi Cezário

www.linktr.ee/R.A.23
youtube.com/user/davidocezario

Davi Emanoel de Jesus Araújo 

Davi Emanoel

Tenho 18 anos e vivi no Paranoá a 
maior parte da minha vida. Hoje moro 
em Sobradinho dos Melos. Sou 
ilustrador e agora estudo pra ser 
motion design. Atuo principalmente 
no mercado de NFTs, produzindo 
peças digitais autorais, já produzi 
estampas de camisetas e capas de 
álbuns músicais.

@gardenalboy
@_pois0n__
www.behance.net/vonokarate
vonokarate@gmail.com
www.linkedin.com/in/davi-ara%C3%BAjo-0bb45b217/



Bruno David Morais Soares Gutemberg Rodrigues de Oliveira

Atuo artisticamente a mais de 20 anos como 
músico percussionista,  DJ e produtor Cultural 
do Paranoá e Região.  

Participei das bandas Outubro Vermelho, 
Tieuris do Mato e grupo de percussão Raízes 
Africanas. Como percussionista, Co-fundador 
da Associação Cultural e Ambiental Tambores 
do Paranoá – Tamnoá; Fiz parte por mais de 6 
anos como músico da banda da Martinha do 
Coco; Atualmente faço parte do grupo Lua 
Nova. Sou idealizador e produtor cultural das 
várias edições do Sound System pela Paz; Na 
linguagem literária, tenho formação como 
Intermediador de leitura, trabalho divulgando, 
tanto na rede pública de ensino quanto em 
outros espaços, principalmente entre os 
públicos infantis e juvenis, a importância da 
leitura e do saber.
Atualmente preside o Conselho Regional de 
Cultura do Paranoá triênio 2021/2023.

@dubarastaman
guterakilmer@gmail.com

Dub Rasta

facebook.com/Dub-Rasta-1019197168123117

Derson D.B.K

Wanderson Dias Coutinho Correa 

Sou artista visual, educador social e 
gra�teiro.

Participo dos coletivos: 
Coletivo B'roquers, Associação de 
Skaitistas do Paranoá (ASKAP) e Coleti-
vo Negros Presentes.

@derson_derson_2021
derson88djmedia@gmail.com

facebook.com/pro�le.php?id=100053053494849v
youtube.com/channel/UCzLcoyShm6kXpPNu5CrHh4Q

Ingryd Ribeiro Duarte

Sou musicista, escritora e professora de 
inglês. 

Faço couvers em versões autênticas e 
escrevo poesia e contos. 

@dindyhsz
@poesiadeumquartoescuro
dyndyduarte@gmail.com

Dindyh Duarte

youtube.com/channel/UCPYlI0_wiyJdWP4nZyEIaKA/featured



Lucas Pereira



Rodrigo Werneck Elisson Negrini



Isabele Prado
@grreenjuice



Katiane Santos Dindyh Duarte



Edijanes Rosa Araújo

Artesã. Nascida em Ceilandia e mora-
dora do Paranoá Parque há 8 anos. 
Faço crochê e também trabalho com 
depilação  unissex desde que precisei 
�car em casa devido a pandemia. Faço 
lindas e encantadoras peças para 
decoração e utilidade pra o lar.  

edjanes.araujo@gmail.coma

Edijanes Eliana Costa

Mestra do Boi Encanto de itapoã. Arte 
educadora e professora, fundadora da 
Associação Cultural Boi Encanto de Itapoã.

Recebi da Secretaria de Cultura e Fomento 
do Distrito Federal o prêmio de Mestra da 
Cultural Popular.

Realizo no Itapoã projeto social com crian-
ças e adolescentes resgatando a cultura 
popular maranhense.

Amo meu trabalho artístico , estar no meu 
sangue  herança  de família 

@eliana.diocis
@boitapoadf
eliana_diocis@hotmail.com

Boi Encanto de Itapoã Elisson Batista dos Santos

Sou digital in�uencer, atuo com a 
dança e performance. Apaixonado 
pelas artes, expresso artisticamente 
pelo mundo da moda e redes sociais, 
comecei a me auto fotografar e a 
procurar fotógrafos pro�ssionais para 
meus trabalhos. Gravo vídeos dançan-
do para redes sociais, expresso em 
diversos estilos músicais, sou um artis-
ta eclético. Atualmente trabalho como 
pintor, mas sempre ensaiando e estu-
dando minhas habilidades artísticas. 
YouTuber pro�ssional formado pelo 
instituto Saber, e estou em busca de 
me pro�ssionalizar como artista e 
conquistar cada vez mais espaço no 
mundo.

@iamelissonnegrini
elissonnegrini@gmail.com
youtube.com/channel/UCErOiMTu7dXZtsv8D6sJVvw

Elisson Negrini



Elizeu Neves dos Santos

Músico e artista visual.

Arte educador a mais de 10 anos 
atuando no Paranoá e Itapoã.

Vendedor de sonhos. Sou eu aquele 
capaz de direcionar os leigos para reali-
zação de seus sonhos.

@elizeunevestattoostudio
@elizeunevesguitarclassic
elizeuneves@gmail.com

Elizeu Neves 

Elkllys da Silva de Andrade

Atuo como fotógrafa e videomaker em 
shows, lives, festivais de música, eventos e 
com artistas independentes na cena 
underground do DF. Além disso, sou 
produtora cultural da região do Paranoá e 
Itapoã onde desenvolvo juntamente com 
o Coletivo B.Rocker’s projetos como 
Campeonato Corrida de Carrinho de 
Rolemã, Festival B.Rocker’s, Sexta Rock e 
etc. Também atuo em festivais de outras 
regiões administrativas do DF como o 
Convoca, União Underground Fest e no 
projeto de o�cina de capacitação em 
audiovisual MTV nas Escolas.

PRESSKIT
https://drive.google.com/�le/d/1Utnz3GDE38IaLlVu2D_v-
n8PIrmx-QJbp/view?usp=drivesdk 

Elkllys Andrade

@bird.photos
@coletivobrockers
@tuks_tuks
elkllys.andrade@gmail.com
facebook.com/coletivo.b.rockers/

Fabrício Santos de Carvalho 

Sou publicitário, produtor audiovisual,  
documentarista e editor.

Morador do Itapoã e participei do 
coletivo B. Rockers.

"Em algum lugar, algo incrível está 
esperando para ser descoberto."
Sagan, Carl

encurtador.com.br/fuCDP 

@fahdicarvalho
fahdicarvalho@gmail.com

Fabrício Di Carvalho 



Som de Sobra

Felipe Fiúza

Músico percussionista renomado, 
Criador do Som de Sobra, que é um 
solo de live loop com música instru-
mental e autoral. A performance conta 
com instrumentos fabricados pelo 
próprio artista a partir de materiais 
reciclados. A proposta é apresentar o 
potencial sonoro da “nova percussão”, 
combinando timbres eletrônicos 
únicos com distintos ritmos brasileiros. 

Felipe Fiúza usa desde sintetizadores a 
instrumentos percussivos melódicos 
mesclando expressões da cultura 
popular brasileira e produzindo uma 
releitura contemporânea da música 
instrumental

@felipe�uza_somdesobra
felipe�uza.c@gmail.com
facebook.com/felipe.�uza.98

Fernanda Vitória

Músicita Percusionista, fui integrante 
do grupo de cultura popular Tambores 
do Paranoá, Filhas de Oyá.

Atualmente participo de grupos de 
percussão e contação de histórias.

@fevitoria_

Carlos Henrique

produção musical e produção de 
vídeo. O�cial Studio 77 (YouTube)

Fanático CH

@fanaticoch
treckxd@gmail.com
youtube.comchannel/UCeFZX�tS20ktV7nzj1yMjg
facebook.com/FanaticoCH



Gabriela Maria da Silva

Sou gra�teira, artista visual e produto-
ra cultural independente. Busco 
impactar as pessoas, levar a re�exão.

Gabs

@_managabi
@irmaos_gra�ti
@irgtattoo
gabibrux@gmail.com

José Fernando

Fernando Mangabeira - Bsb
Músico e Banda
Forró Pé de Serra
Instrumentista
Cantor/Compositor

Fernando Mangabeira

@fernando_mangabeira
fernandomangabeira2013@gmail.com
channel/UCUibolpN7V-idgYpiQsYMJw

facebook.com/fernando.mangabeira.39

Músicita Percusionista, fui integrante 
do grupo de cultura popular Tambores 
do Paranoá, Filhas de Oyá.

Atualmente participo de grupos de 
percussão e contação de histórias.

Geovana Azevedo

Dançarina. Participo de um Grupo de 
Danças Urbanas - Cia Cotidiano

@xgeovn
@cia_cotidian0
geovanaazevedo576@gmail.com
youtube.com/channel/UCzLcoyShm6kXpPNu5CrHh4Q

Geovana Azevedo Rios



Luan Chagas Nega Cruz



Valéria Amorim
Lucas PereiraNega Cruz Kadan Lopes • @pho.daan

arte e fotogra�a • Jad Willian



Henrique da Silva Dias

Cantor sertanejo. Desde criança que 
cantar sempre foi o meu objetivo. O 
incentivo das pessoas mais próximas e 
a resposta do público em apresenta-
ções informais me deram a certeza de 
que quero e posso prover o sustento 
da minha família com a minha arte. 

Tenho buscado tornar real essa expec-
tativa, porém, tem sido um caminho 
árduo.

@henrickdiaz
contatohenrickdiaz@gmail.com
youtube.com/channel/UCETU1haihzbBKfLaUNhyiIA

Henrick DiazHeitor Leonardo

Músico, percussionista, integrante do gupo  
Martinha do Coco. Filho de Mestra Martinha do 
Coco.

10 anos de carreira como músico percussionis-
ta. Em sua carreira já participou de bandas e 
grupos musicais,  festivais de música popular, 
encontros musicais.

Fui integrante do grupo Tambores do Paranoá - 
Tamnoá, Encontro de Congadas no Centro 
Cultural Caixa, Peça de teatro: Cordas, Contos e 
Encantos de Eliana Carneiro como musico e 
ator, Encontro de Coquistas na  Funarte, Festival 
Latinidades, Festival Sucupira, Participação nos 
dois CDs de Mestra Martinha do Coco, Conexao 
Cultural Senegal, participação no videoclipe 
água não é contrato.

@notoriosbig.n
benjaminmotorios@gmail.com

Heitor Leonardo de Araújo

Guilherme Luz

Músico Percussionista. Integrante do 
grupo Martinha do Coco.

@gui_da.luz



Cantor sertanejo. Desde criança que 
cantar sempre foi o meu objetivo. O 
incentivo das pessoas mais próximas e 
a resposta do público em apresenta-
ções informais me deram a certeza de 
que quero e posso prover o sustento 
da minha família com a minha arte. 

Tenho buscado tornar real essa expec-
tativa, porém, tem sido um caminho 
árduo.

Isaac Nunes

Artista e produtor cultural no DF desde 
2004. Caminho pelas Artes Visuais, Produ-
ção Audiovisual, Design Grá�co, Web 
Design, Fotogra�a e Ilustração. Integrante 
do  Território Cultural do Paranoá.
 
Músico e brincante da Cultura Popular, já 
participou dos grupos: Seu Estrelo e o Fuá 
do Terreiro, Mojubá, Orquestra Alada 
Trovão da Mata e Banda Judas. Atualmente 
integra os grupos: Zenga, Coco dos Encan-
tados e batuqueiro do Maracatu Nação 
Leão da Campina.

@isaac.arte
@labagacera
isaac.nunes@gmail.com
www.arteisaac.wixsite.com/arte
www.labagacera.wixsite.com/arte

@isaac.arte

youtube.com/IsaacNunes
facebook.com/isaac.nunes.50

Isabelle Prado

Isabelle Prado, 26 anos, moradora do 
Itapoã. Iniciou sua trajetória na fotogra�a 
aos 14 anos, e desenvolve seu trabalho 
como artista visual pro�ssionalmente 
desde 2015 após ingressar o coletivo 
Mercúrio Rosa. Seu trabalho tem foco no 
experimento do subversivo com o contem-
porâneo e underground. Trabalha o corpo 
e suas formas, a identidade do outro e por 
vezes a falta da identidade do mesmo.

@grreenjuice
@grreenjuice.fotogra�a
isabellenoop@gmail.com

@grreenjuice

linktr.ee/pradoisabelle
www.behance.net/iisabelleprado 

Ivonete Fernandes

Ivonete Fernandes, mais conhecida 
como Preta. Brincante e incentivadora  
da Cultura Popular batuqueira , partici-
pei na antiga Vila Paranoá, do saudoso 
projeto do Alô Alo África, momento 
muito importante para minha forma-
ção como cidadã e conhecedora da 
Cultura Afro brasileira e Indígena.

Adulta, conheci o Grupo Tambores do 
Paranoá - Tamnoá, atuei como batu-
queira e no administrativo da associa-
ção. No momento toco no Maracatu 
Zenga Baque Angola. Faço parte do 
Território Cultural Paranoá.

@ivonete.f.ferreira
contato@artista.com

Preta



Juanito Cassiano

Juan Alves

Tatuador e rapper.a

Desde criança fui in�uenciado pela 
minha família que é envolvida com a 
arte e foi a arte que me tirou de muitas 
situações. 

Uso o dom que Deus me deu pra 
ajudar meus amigos e in�uencio eles a 
ver um mundo melhor.

@_territoriotattoo
@relatosagradorap
juanito.cassiano.a.junior@gmail.com
facebook.com/tattooBBt

Jana do Samba

Janaína Santos Fortunato

Faço carreira solo com o nome Jana do 
Samba.  Promovo em bares e praças, 
rodas de samba pela cidade do Para-
noá. Trazendo alegria e reunindo 
sambistas da nossa cidade.

@jana_do_samba
janainapretinha32@gmail.coma

Jefferson Leão

Sou artista cênico e desenvolvo traba-
lhos nas artes cênicas desde 2000. Já 
realizei trabalhos no teatro e cinema, 
como ator. Também sou produtor 
cultural e arte educador.

@grupo.oitavaarte
franzmatisse@gmail.com
facebook.com/je�erson.leao.7

@grupocaras
@analrurangel1
@je�erson_leao



Fabiano da S.A. Souza

Sou Fabiano, morador do Paranoá,  
músico a 15 anos, toco pé de Serra e 
forró universitário. Desde criança toco 
forró.

Participo da banda Trio Siridó, Forró  
Maracutaia,  Trio Mangabeira, e Boca 
de Sergipe e banda. 

Também faço parte das festas juninas   
da cidade, por meio das quadrilhaa 
Arroxa o Nó,  Triscou Queimou, e 
Xamegar.

Participei da banda da Elba Ramalho 
no Rio Grande no Norte como zabum-
beiro.

fabianoamador877@gmail.com

Kabrano Fox

Tatuador e rapper.a

Desde criança fui in�uenciado pela 
minha família que é envolvida com a 
arte e foi a arte que me tirou de muitas 
situações. 

Uso o dom que Deus me deu pra 
ajudar meus amigos e in�uencio eles a 
ver um mundo melhor.

Juliana Olimpio de Assis 

Nasci poética e a poesia entrou na 
minha alma assim que pisquei pela 
primeira vez. Escrevo desde cedo mas 
fui assumir a cunha de ser poetisa aos 
meus 19 anos, hoje em dia eu tenho 
orgulho de ser e escrever poesia.

@julyana.escritora
juolimpio6@gmail.coma

Juliana Assis

facebook.com/julyana.escritora

Kadan Lopes

O jovem cearense Kadan Lopes, cuja história de vida, 
de resistência, nordestina se assemelha com muita 
resistência à sua atual cidade, o Itapoã. O artista 
integra intensidade e a delicadeza da periferia onde 
vive através de diversas perspectivas.

Através de suas lentes Kadan, desenvolve projetos 
com a juventude negra e LGBTQI+ dentro de sua 
comunidade, trazendo re�exões à cerca da estética e 
o empoderamento desses corpos com experimentos 
à partir do uso de sua fotogra�a.

Fez parte dos projetos Ensaio Aberto, Virada Cultural 
Paranoá/Itapoa e o Da Ponte pra Cá, espaços criados 
para enaltecer a voz e a arte de artistas periféricos, ao 
lado de coletivos independentes aos quais faz parte.

Hoje, o artista com 24 anos se torna símbolo e 
referência de sua cidade, não apenas por trazer vida à 
sua arte, mas por fazer arte através da vida, da sua 
vivência, com dores e amores, belezas e afeto, e por 
trazer consigo, a sensibilidade de capitar o belo à sua 
volta, que surge em meio a diversos contextos sociais.

@pho.daan
@dabarragempraca
@coletiva.leona
@poesianoa
@brecho.iperoxo
22danilolopes@gmail.com

@pho.daan
Artista Visual, Fotógrafo,
Arte Educador e
Produtor Cultural.



Derson D.B.K. @binabiscuitbsb



Alex Oliveira



Gabs • Mana Gabi



Isaac Nunes
@isaac.arte

Heitor Araújo
Foto: Vladimir Luz

Marcos Ramalho Raay



Katyane Vitória Souza dos Santos

Artista: Atriz/bailarina/professora
Licenciatura em dança- IFB

Trabalho com dança e teatro a 6 anos na cidade 
do Itapoa, Paranoá e Rajadinha, sou formada 
em teatro técnico e  estou cursando licenciatura 
em Dança no IFB. Sou professora de dança 
contemporânea, ballet clássico, sensual dance e 
jazz funk. Participei de workshops com profes-
sores internacionais, �z parte da cia cotidiano 
dirigida por Anderson Farias do itapoa e a Cia 
Impar danca-teatro Dirigida por Naedly Franco 
e atualmente faço parte da Cia Rodrigo Cruz de 
samambaia e do teatro comunitária do Itapoa. 
Atualmente dou aula no Instituto Cláudio 
Coelho e na academia dança e movimento no 
Paranoá. Tenho dois projetos de dança e teatro 
voluntário que sao: Projeto �orescer do Itapoa 
onde atende mais 100 crianças e Projeto Impak-
trus de dança-teatro.

@projeto_�orescer_itapoa
@cia_impaktrus
@katiane.st_
katyanevitoriasouzadossantos@gmail.com

Katiane Santos

https://youtu.be/dRjc2MFjEI8

Laís Artista

Laís Raquel

Artista intinerante.
Cantora, compositora e professora de 
musicalização.

@laisartista
lais.raquel.cantora@gmail.com
youtube.com/channel/UCSK7I3EVufe9TRwOfsK4HIA

Kelith S. Gonçalves

Maquiadora

@the_kyras
@kelith_k
kelithk@outlook.com

Kyray

facebook.com/kelith.goncalves.9



Jenniffer Ferreira Alves

Artista visual. 
Sigo na caminhada ao encontro de 
mim mesma Faço aquarela, arte digital 
e mais um monte de coisa.

www.luacalisto.com.br

@lua.calisto
@venusemlotus
jenni�er.ferreira@gmail.com

Lua Calisto

www.luacalisto.com.br

Larisse Raquel

Brincante, Percussionista, Da capoeira-
gem e Dançeira. Tudo se conecta!

Advogada com atuação na defesa do 
público LGBTQIA+ e mulheres negras.

Fez parte da Primeira Comissão de 
Diversidade da OAB/DF no triênio 
2016/2018, assumindo a curadoria de 
seminários. Como reconhecimento, 
recebeu o diploma de mérito “pelo 
excelente desempenho de suas 
atribuições junto à comissão”.

Pela Secretaria de Cultural do DF recebi 
o Prêmio LGBTQIA+ 2021.

@larisse.j.lopes
larisse.lopes@hotmail.com

Larisse Lopes

Luan Gabriel de Sousa Chagas

Artista visual, ilustrador. 

Faço aquilo que vejo, aquilo que gosto,  
aquilo que penso e imagino. Gosto de 
trabalhar com a �gura humana, acredi-
to que o corpo (ou uma parte dele) 
possa nos dizer muito, podemos nos 
expressar de tantas formas sem preci-
sar falar. Meu trabalho representa 
momentos da minha vida, pensamen-
tos que tenho e até mesmo coisas e 
acontecimentos simples que me 
encantaram de alguma forma.

@_lchagas_
lluangabriell321@gmail.com

Luan Chagas

youtube.com/channel/UCSK7I3EVufe9TRwOfsK4HIA



Luciano Barbosa

Músico há mais de 20 anos atuando no 
cenário brasiliense e nacional, tocando 
�auta transversal e sax, acompanhan-
do diversos artistas.

@lucianobarbosasopro
llbdesouza6@gmail.com
https://whats.link/hummdengo

Lucas Mambert

Lucas Matheus Ribeiro da Silva

Designer e artes manuais.

Busco bastante in�uência de âmbitos 
sociais, políticas e econômicas que 
gerem um questionamento abstrato e 
subversivo para minhas ideias artísticas.

Sempre valorizando locais de 
posicionamento e suas verdadeiras 
raizes. O que me inspira são as grandes 
concretizações de Brasília e sua história 
arquitetônica e urbana.

@lucasmambert
lucasmmamberti@gmail.com

Lucas Pereira

Artista Visual. Estudante de artes 
visuais na UnB.

Atualmente tenho trabalhado com 
retratos em aquarela e em gra�te, 
como forma de começar a ter retorno 
�nanciero com minha arte.

Recentemente sou ajudante nas pintu-
ras de murais da artista conhecida 
Kassandra Artes.

@dealmeida.artes
lucaslpa093@gmail.com

Artes_bee



Músico há mais de 20 anos atuando no 
cenário brasiliense e nacional, tocando 
�auta transversal e sax, acompanhan-
do diversos artistas.

Sou artista visual voltado para a lingua-
gem do desenho/ilustração, utilizo 
esta forma de expressão artística para 
me comunicar através da linguagem 
visual usando o estilo naturalista/rea-
lista. Faço retratos e criações que 
interagem com o sentido da vida, 
anseios humanos e a�ns.

@luidisena
senaluidi@gmail.coma

Luidi Sena Martinha do Coco

Mestra coquista da cultura popular a 
mais de 15 anos. Co-fundadora do 
Tambores do Paranoá - Tamnoá.

Martinha do Coco é uma grande reali-
zadora e idealizadora de projetos 
como os projetos: bloco pré carnava-
lesco Segura o Coco e Segura o Coqui-
nho; Mostra de Diversidade e Cultura 
Popular do Paranoá; Sabedoria Preta e 
o programa virtual Coco Café, entre 
outros.

A Mestra Martinha do Coco também é 
integrante do Território Cultural do 
Paranoá.

Marcos Ramalho

Músico Percussionista

Seu trabalho musical é realizado na Arte 
Popular Brasileira com Cirandas Pernambuca-
nas, Samba de Coco, Maracatu , Reizado, Folia 
de Reis, Congadas, Forró, Afoxé, Cacuriá, 
Pagode de Viola, MPB etc.

Na Percuteria e percussão em geral: participou 
nos grupos Mambembrincantes (Cultura 
popular), Martinha do coco (Samba de coco), 
Thal Matos e forró Fole Moleque (Forró pé de 
serra), e outras participações com grupos 
musicais nas competições de Quadrilhas 
Juninas Regionais e Nacionais, Grupo Melissas  
(World Music),  Banda Alínea 11 (Reggae ), 
Marcos Lessa (MPB ), Grupo Alto Amazonas 
(Andinas), Paulo Matricó (Regional)  Keilah Diniz 
( Regional), entre outros.

@marcosramalho_musico
marcosramalhopercussionista.blogspot.com

@martinhadococoparanoa
@martinhadococo
martinhadococoparanoa@gmail.com
open.spotify.com/episode/1ksZMU2sL6cfJrXBDxKDKj



Cleudes Pessoa
modelo

JAD WILLIAN
@jadwillian

Foto y arte
KADAN LOPES

@pho.daan



Thiago Pereira
Foto: Vladimir Luz

Fernando Mangabeira



Artesanado
• Cris Flores

Laís Artista



Irmãos Gra�ti
@irmaos_gra�ti/

Phelps

Jani�er Ferreira
@lua.calisto

Luidi Sena
@luidisena/

Jana do Samba

David Rocker



Kauan Moreira Guimarães

Repper, Meusico , compositor.

aJá escrevi muitas músicas, amo fazer 
isso, quando estou no palco me sinto 
vivo de verdade, eu sempre tenho 
muito a dizer nas músicas, mais 
normalmente falo sobre a vida nas 
favelas.

mandella123@gmail.com.coma

Mc Mandella

youtube.com/channel/UCk3U93ZLRdL3lpOotCy_pdg

William Nascimento

Cantor e compositor do gênero 
Hip-Hop. 

Faço parte da AMH2P (Associação do 
movimento Hip-Hop do Paranoá).

@nascimentorapper
rappernascimento@gmail.com

Nascimento Rapper

www.youtube.com/poesialetal

Sidnei Santos

Músico Rapper atuante nas cidades do 
Itapoã e Paranoá. 

Sou do tempo em que o rap era margi-
nalizado por falr verdades e por não 
querer seguir muitos as regras.

Hoje falo mais de como é bom curtir 
vibes , como é bom ter alguem para ser 
parceiro, como podemos ser melhor 
andando no caminho certo. E que se 
quiser respeito é preciso respeitar.

@sidneies_msid
sidneies120@gmail.com

Msid Rapper

youtube.com/channel/UCCyzPv0IGpaWFiWvYpNBH6Q



Aline Mendes

Empreendedora
Consultoria , Gestão e Execução de projetos.

@neg4cruz
@cerradoconectado
aliine.r.mendes@hotmail.com
linktr.ee/AliineMendes

Nega Cruz

Técnica em Edi�cações, e Eletrônica, graduanda em 
Agronomia, educadora ambiental. Enquanto agente 
cultural atua no desenvolvimento de projetos 
diversos voltados para a educação e cultura popular, é 
batuqueira integrante dos grupos Zenga, Coco dos 
encantados, Comboio Percussivo, Tambor de crioula 
Flores de São Benedito.

Atua também como diretora, editora e produtora 
audiovisual através do cerrado conectado. Integrante 
do Território Cultural do Paranoá. Suplente do 
Conselho de Cultura do Paranoá.

Meu trabalho artístico é voltado para fortalecer e 
fomentar as muitas formas de arte da cidade, com 
foco em educação infantil e ambiental, abordando 
temas da cultura periférica e popular.

Empreendedora Digital
Co-founder: @caliandrabr
Conhecimento é liberdade !

Jonathan Santos de Jesus 

Músico.

Hoje em dia estou focado nos meus 
coletivos “Federal D’STREET” e “MDX 
MOB”. Ambos tem o intuito de nos 
ajudar e ajudar outros artistas a terem 
um reconhecimento, pela sua música, 
e a �nalidade creio que para todos nós 
é dá um conforto pra nossa família, 
fazendo aquilo que ama.

@nei�udendo
@nei�edit 
jhonsantosprn@gmail.coma

Neiff

youtube.com/c/MDCSMédicis
youtube.com/c/FederalDstreet

Jeferson Armando Castro

Fotógrafo.

Faço fotogra�as de forma particular 
para modelos do Paranoá, Itapoa e 
região.

Atualmente estou expandindo meu 
trabalho para além da área da 
modelagem.

@o_magnata_61
@mr.magnata.lhp
magnataphotograph@gmail.com

O Magnata

linktr.ee/O_magnata_61



Felipe da Conceição Machado

Modelo e Skatista, Felipe Machado, 23 
anos, morador do Itapoã.

Iniciou seu primeiro envolvimento na 
arte através da fotogra�a durante o 
ensino fundamental, onde participou 
de diversos projetos culturais e movi-
mentos artísticos. Tendo o skate como 
esporte e estilo de vida, acompanhou 
diferentes perspectivas no ambiente 
underground da região.

Atualmente é modelo fashion e estu-
dante de relações internacionais. 
Envolvimento com a moda comercial e 
fashion. 

@phelps____
felipemachadoskt47@gmail.com

Phelps

Wagner Pereira da Silva 

Poeta e Rapper indígena.

Faço poesia, música e direção de arte 
visual.

Poeta das curvas do rio Araguaia. Filho 
de Abya Yala.

@oxossikaraja
ijahurikaraja@gmail.com

Oxóssi Karajá 

Maurício de Souza Pimentel 

Artista audiovisual e gra�teiro. 

Procuro realizar trabalhos que acalnce 
a população negra e em especial 
periférica, acredito na subversão em 
momentos onde o amplo alcance de 
conhecimento é negado a pessoas 
marginalizadas, desenvolvendo em 
minha produção uma ideia afrocentra-
da/futurista seja ela audiovisual ou em 
ruas através do gra�ti. 

@arquivos.jpg_
@irmaos_gra�ti
mauriciomoura026@gmail.com

Obama

@souzabama



Rael Samá

Israel Samá

Sou compositor, cantor e poeta.
Não nessa ordem, mas em um só.
Minha música é poesia que já escrevi.

@rael_sama
samy�ois@gmail.com

facebook.com/israel.sama.3
youtube.com//channel/UC8VUw-eeDTHA3xH2UUtidYg

Railson ferreira sampaio 

Compositor, dancarino, cantor e 
performer.

Nascido e criado na nossa linda Brasília, no 
Paranoá onde veio várias ideias e muita vonta-
de de vencer.  Sou um menino sonhador e 
busco sempre sonhar, porém o melhor é 
realizar. 

O que me move é a música. Sou neto de Dona 
Idália minha vó, uma mulher forte, guerreira 
que me criou e com quem aprendi muito. 

Sempre com alegria e um sorriso no peito para 
fazer aquilo que eu amo. Minha música eleva o 
meu estado de espírito e minha dança re�ete 
tudo aqui que eu sinto. E com minha voz quer 
tocar as pessoas. 

@raay_y_
railson.ferreira123@gmail.com

Raay

Rodrigo Oliveira Werneck

Artista e produtor cultural do DF, atua desde o 
brincante ao editor do vídeo, do batuqueiro ao 
produtor e do técnico de apoio ao coordenador 
do projeto.

A trajetória desse multiartista no seguimento 
da cultura e festejos populares começou em 
2013 no Coletivo Comboio Percussivo e 
atualmente integra os grupos: Flores de São 
Benedito, Nação de Maracatu Leão da Campina, 
Zenga Baque Angola, Coco dos Encantados, 
Forró Jambu Trio, Afoxé Yamin Balé Gilé, Banda 
Show do Comboio Percussivo.

Entre algumas iniciativas já realizadas estão a 
produção da 1ª viagem para a África da Mestra 
Martinha do Coco e a Coordenação do projeto 
Ocupação Horizontal do Complexo Cultural de 
Planaltina. Além disso estou integrando o 
coletivo Território Cultural do Paranoá.

@rodrigowerneck
@cerradoconectado
werneck.row@gmail.com

Rodrigo Werneck

youtube.com/channel/UCMhSYpHZT66C2Mk3i29V1xw
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Samuel Araújo

Samuel Medeiros de Araújo

Sou cristão, Cantor de música popular 
brasileira (MPB), Pop Rock Nacional. 
Faço apresentações em bares, feiras, 
shoppings, particulares entre outros. 

@papomusicado
samuelclapton@gmail.com

Sah Soares

Samuel Soares Rodrigues

Dançarino.

Faço parte de duas companhias de 
dança da cidade, Cia Manakin e Grupo 
Cotidiano. 

Estudo Dança pelo IFB e estou me 
especializando em diversas áreas da 
dança, mais especi�camente do Funk.

@sahsoaares
@ciamanakin
@cia_cotidian0
30samuelsoares@gmail.com
youtube.com/channel/UCi2q-dGUBWKSQFWev6jnmdQ

Natal da Silva Santarém

Cantor e tocador popular. 

Nasci em Buritis/MG, sou graduado em direito. 
Migrei para Brasília/DF em 2010. Atualmente 
trabalho na administração pública federal 
como técnico administrativo.

Sempre fui apaixonado por música, minhas 
preferidas são forró, sertanejos, rock e músicas  
eletrônicas. Ainda quando adolescente aprendi 
a tocar violão, no decorrer dos anos conheci a 
viola caipira instrumento que me apaixonei a 
primeira vista.

Tenho algumas composições no ritmo de 
sertanejos universitário.

@natalsantarenn
natalsilva65@gmail.com
youtube.com/user/natal9974

Santarém



Thiago Pereira

Capoeirista, músico percussionista.
Pedagogo e Arte educador.

Em minha trajetória percorri por 
grupos de cultura popular como o 
Tamnoá e Martinha do Coco

Atualmente arte educador no Núcleo 
de Capoeiragem Movimento Cultural 
fazendo acompanhamento Pedagógi-
co Infantil. E capoeirista integrante da 
comunidade Quilombo.

@thiago_zua
thiagopedagogiadf@gmail.com

Cantor e tocador popular. 

Nasci em Buritis/MG, sou graduado em direito. 
Migrei para Brasília/DF em 2010. Atualmente 
trabalho na administração pública federal 
como técnico administrativo.

Sempre fui apaixonado por música, minhas 
preferidas são forró, sertanejos, rock e músicas  
eletrônicas. Ainda quando adolescente aprendi 
a tocar violão, no decorrer dos anos conheci a 
viola caipira instrumento que me apaixonei a 
primeira vista.

Tenho algumas composições no ritmo de 
sertanejos universitário.

Tonny Montês

Sou compositor e artista de rua, 
represento o movimento hip hop 
através das rimas.

Uso o rap como instrumento de 
libertação, contra o preconceito e a 
alienação.

Defendo a igualdade entre todos e o 
direito de expressão.

Sou voluntário do centro de vivência 
social Solar do Sentir-Itapoã

@tonny.montes.35
tonny�tness@outlook.com
www.palcomp3.com/mh2p/loucos-rimadores-rvr/

Antonio Ferreira da Silva Valber Melo Coutinho

Sou De�ciente físico e Intelectual. Gosto muito 
de fotografar, desenhar e ler livros. Gosto de 
pintar, plantas paisagem e animais. Tenho 
Ensino Médio completo. Fiz técnico em Eventos 
pelo IFB.  Tenho 36 anos.  

Trabalho mais com pintura em parede e papel. 
Tenho uma coleção de mais de 100 obras entre 
elas pintadas em quadros, paredes e papel.

mundodode�cientes@gmail.com

Valbinho

coutinhovalber@gmail.com

youtube.com/channel/UCvVx_Vr3cNeqjsVezRyBY5A
@mundodode�cifentes
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Atualmente sou coreografo e dançari-
no de uma companhia de dança do 
Paranoá. 

Faço parte de uma equipe de perfor-
mance de Brasília. No momento, gravo 
alguns vídeos para o público que 
tenho em minha rede social que mais 
uso (Instagram). Durante a semana, 
dou aula de dança para mulheres em 
academias.

@vitinhovivi
@ciamanakin
joaoenceja@gmail.com

Vítor Coutinho Vladimir Luz

Vladimir Luz é fotógrafo e cinegra�sta. 

Formado em fotogra�a pelo IESB, teve 
seu primeiro contato com o audiovisu-
al com Januário JR, sendo fotógrafo 
making of do �lme UrSortudo. Traba-
lhou como fotojornalista até 2018, 
onde Patrick Selvatti o instigou a traba-
lhar como cinegra�sta. 

Desde então tem estudado e desenvol-
vido projetos de audiovisual como 
vídeomaker. Devido a pandemia, atua 
como streamer  e diretor de fotogra�a 
no coletivo do Território Cultural do 
Paranoá.

@escreveluz
vladimir.csluz@gmail.com

Candiá Produções

Valéria Amorim

Especializada em Marketing, Comuni-
cação e Eventos, atuante no mercado 
2008. É técnica em Computação Grá�-
ca, graduada em Pedagogia, com capa-
citação em Gestão, Produção Cultural e 
Negócios (Instituto Kultur) e MBA em 
Marketing, Comunicação e Eventos. 
Trabalhou em veículos de comunica-
ção como editora de vídeo e editora de 
mídia eletrônica, foi Técnica em Marke-
ting em faculdade particular e profes-
sora de curso pro�ssionalizante. Em 
2016 fundou a Candiá Produções, uma 
agência 360º que transita entre proje-
tos de fomento à Cultura, Música, 
Literatura, Empreendedorismo e Direi-
tos Humanos.

@candiaproducoes
contato@candiaproducoes.com.br
www.candiaproducoes.com.br
facebook.com/candiaproducoes



Wt Real

George Wellington

Sou MC Rapper e produtor músical.

Tenho um Studio  e hoje gravo muitos 
rappers do cenário nacional do DF.

@wt_real_
djwelingtonsilva@gmail.com
youtube.com/channel/UCfsxrvHbX5AU0H6v3tL9Ndw

Vladimir Luz é fotógrafo e cinegra�sta. 

Formado em fotogra�a pelo IESB, teve 
seu primeiro contato com o audiovisu-
al com Januário JR, sendo fotógrafo 
making of do �lme UrSortudo. Traba-
lhou como fotojornalista até 2018, 
onde Patrick Selvatti o instigou a traba-
lhar como cinegra�sta. 

Desde então tem estudado e desenvol-
vido projetos de audiovisual como 
vídeomaker. Devido a pandemia, atua 
como streamer  e diretor de fotogra�a 
no coletivo do Território Cultural do 
Paranoá.

Voc_P

Paulo Henrique

Músico rapper.

Sou artista independente, faço minhas 
próprias composições, procuro expan-
dir meu trabalho. 

@vocp_music
vocpmusic@gmail.com

facebook.com/pro�le.php?id=100053053494849v
youtube.com/channel/UCzLcoyShm6kXpPNu5CrHh4Q

Zaqueu Lima dos Santos

Músico e Produtor cultural.

Um Artista paltado em evolução cultu-
ral através da Música e Teatro. 

Com mais de 15 anos de carreira a 
procura do meu espaço com muita 
Responsabilidade social e Fé em Deus.

Sempre mim envolvendo em projetos 
novos que visem mostrar todo talento 
incluso nos Jovens e Homens Negros 
de Periferia. Trago a representatividade 
de todo o recôncavo bahiano.  

@zakylima
zakylima159@gmail.com

Zaky Lima

youtube.com/channel/UCPYlI0_wiyJdWP4nZyEIaKA/featured



Zapatta Prn

Músico, Poeta e Rapper. 

Zapatta Prn iniciou seus estudos musicais em 
2012 no Projeto Música e Cidadania. Entrou na 
UnB em 2016 onde iniciou sua formação em 
educação musical, em que utiliza os elementos 
do Hip-Hop. Dentre seus trabalhos musicais traz 
elementos da música instrumental erudita e 
popular. Seu mais novo single, PRÓXIMO DA 
LISTA, é um grito de protesto ao sistema que 
nos oprime, traz elementos da música trap e 
tambores essenciais da música afro.

Paralelamente, é contrabaixista premiado pelo 
Conservatoire à Rayonnement Régional Rouen 
(França) e chefe de naipe da Orquesta Filarmô-
nica de Brasília onde tocou com maestros 
internacionais como: Roberto Tibiriçá e Yoav 
Talm.

@zapattaprn
@ligeirobotofe
sml.antonio@gmail.com
onerpm.link/985115104198

Samuel Araújo
Francisco das Chagas Anselmo Januário
Festas bene�centes, lazeres de rua e eventos particula-
res com casamentos, festas de 15 etc.

Participo dos grupo: Grupo Cultura do Paranoá e 
Grupo Eu Curto Flashback.

franciscocaj@gmail.com

Chikiynho Dj

@cia_cotidianul
Iohanna.katharina@gmail.com

Lohana Katharina Alves
Dançarina.

Hanuxz

channel/UCi2q-dGUBWKSQFWev6jnmdQ

@cia_cotidianul

lendruzinho009@gmail.com
@_leopuldo_

Leandro de Andrade Silva
Dançarino. Hall e Contemporaneo.

Leopuldo

thallysjunior84@gmail.com

Thallys Junior G. Ferreira
Participa dos grupos: Pandora Mob e Mib Homens Preto

TS Will
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