


A Rosa dos Ventos surgiu em 2011 com intuito de 
pesquisar, difundir, produzir, comunicar e fomentar a arte 
que carrega em sua essência a identidade brasileira, 
abrindo caminhos em todas as direções e desbravando os 
segmentos da música, do teatro, da dança, do 
cinema e da literatura. Essa corrente converge para o 
fomento às culturas populares e de matrizes africanas, 
além dos efervescentes movimentos culturais das 
periferias do Brasil.

A associação tem como capitã a produtora Stéffanie 
Oliveira, e traz em seu barco, festivais de música e teatro, 
agenciamento de artistas, montagem de espetáculos, 
livros, �lmes, o�cinas artísticas, entre outras criações, 
que têm em seus conteúdos a pluralidade de um povo 
diverso e rico em cultura. 

A Rosa aponta a navegação para o fortalecimento da 
economia criativa em Brasília, ressaltando a beleza e os 
valores da cultura praticada em seu país.



O Circuito Candango de Culturas Populares  é um projeto de manutenção 
e fomento dos espaços de saberes e fazeres ar�s�cos do Distrito Federal.  
Além do fomento e difusão dos espaços, ele se propõe a registrar as 
produções culturais dos mestres, mestras e ar�stas populares destes 
territórios afe�vos .  

TERRITÓRIOS CULTURAIS CONTEMPLADOS
 -BUMBA MARIA MEU BOI - Centro de Tradições Populares em Sobradinho;
-ILÊ AXÉ OYÁ BAGAN - Comunidade Tradicional de Matriz Africana no 
Paranoá;
-ORQUESTRA ALADA E SEU ESTRELO -  Centro Tradicional de Invenção 
Cultural na 813 sul;
-GRUPO MATILHA DE CAPOEIRA ANGOLA - Grupo de Capoeira do CED 6 
no Gama;
-QUADRILHA JUNINA PINGA EM MIM - Cole�vo de Dança Tradicional do 
Paranoá. 

FESTIVAIS TRADICIONAIS
-TERRITÓRIOS SONOROS -  Fes�val de Culturas Populares e Urbanas;
-SÃO BATUQUE - Fes�val Percussivo;
-FESTA DE IEMANJÁ (2 de fevereiro) -  Festa das Água.

REGISTROS E PRODUTOS
-CD Samba Candango de Breno Alves;
-CD do grupo Seu Estrelo;
-CD do Bumba Meu Boi de Seu Teodoro;
-Livro do Mito do Calango Voador de Tico Magalhães.

CIRCUITO CANDANGO 
DE CULTURAS POPULARES

2019 - 2020



BUMBA MARIA MEU BOI
(Vivencia do Bumba Maria Meu Boi na 
Associação de mulheres de Sobradinho 2020)  

ORQUESTRA ALADA TROVÃO DA MATA
Centro Tradicional de Invenção Cultural
(Lançamento do Circuito Candango de 
Culturas Populares 2020) 

BANDO MATILHA CAPOEIRA
(Lançamento do Circuito Candango de 

Culturas Populares 2020) 

FESTA DAS ÁGUAS
(Praça dos Orixás 2020) 

ENCONTRO DE YÁS
(Ilê Axé Oyá Bagan 2020) 



FESTA DE OYÁ
(Ilê Axé Oyá Bagan 2019) 

SÃO BATUQUE
(Praça Zumbi dos Palmares / Conic 2019) 

SABEDORIA PRETA
(Paranóa Praça da 28 - 2019) 

SAMBA E ANCESTRALIDADE
(Ilê Axé Oyá Bagan 2019) 



TAMBOR DE CRIOULA
(Centro Tradições Populares 
em Sobradinho 2019)  

BUMBA MEU BOI DE SEU TEODORO
(Centro Tradições Populares 
em Sobradinho 2019)  

15 ANOS SEU ESTRELO
(Centro Tradicional de Invenção

 Cultural -2019) 



TOP CUFA - DF 

Concurso de beleza realizado em parceria com a Central Única das 
Favelas (CUFA), que se sustenta sobre dois eixos estruturantes: 
capacitação e empoderamento. O projeto investe na valorização da 
diversidade de estéticas e belezas e com ações formativas, visa 
impulsionar a carreira profissional de jovens das periferias do DF 
no mundo da moda.  

Realização / Produção 
2017 a 2020





TAÇA DAS FAVELAS
Realização / Produção 
2017 e 2019

Realizado em parceria com a CUFA DF, o 
projeto Taça das Favelas Brasília, é um 
campeonato de futebol de campo, que 
visa dar oportunidade aos jovens talentos 
de comunidades locais.

 

 



 

SÃO BATUQUE
Coordenação Geral/ Produção Executiva/ 
Comunicação/ Realização
2007 a 2019

O São Batuque é um festival que celebra as 
culturas de matrizes africanas e populares, por 
meio do encontro entre manifestações 
populares tradicionais que carregam em sua 
essência a percussão popular e o batuque 
brasileiro. Culturas que se formaram em 
terreiros, da mistura dos muitos Brasis, e que 

fonte de informações culturais, históricas e 
sociais.

 



Desde 2007, na cidade de Brasília, o encontro possibilita ao público e 
aos artistas convidados um mergulho nos diversos ritmos que 

vivenciando a identidade de um povo por meio do toque, da dança e 





GRUPO CULTURAL E SOCIAL GRITO DE LIBERDADE
Assessoria de Comunicação, 2016

O Grupo Cultural e Social Grito de Liberdade lançou em 2016 um projeto 

a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação 

10.639, de 2003 qua apesar de aprovada nunca foi contemplada no 
conteúdo programático escolar. No mês de agosto, as escolas públicas 
da Asa Sul receberão  o Espetáculo Quilombo de Liberdade, Identidade.



10 º FESTIVAL BRASÍLIA DE
CULTURA POPULAR
Idealização e execução

seu imaginário a cidade ganha asas e festeja a 10ª edição 

popular local e gerar encontros entre grupos, mitos e práticas 



no eixo do tradicional mercado cultural, além de estimular o 
turismo cultural na cidade.



OCUPAÇÃO
FUNARTE BRASÍLIA
Idealização e execução, 2013

Projeto que visa a ocupação dos 

ligadas a circo, dança, teatro e música, 
do no ano de 2013. 
No decorrer do ano recebeu 
importantes artistas como Renato 

Andaime, entre outros, além de 
Festivais como Cena Contemporânea, 
Afrolatinidades e Festival Brasileiro de 
Teatro de Terreiro.





FESTIVAL BRASILEIRO DE TEATRO DE TERREIRO
Idealização e execução, 2012 e 2013

O Festival Brasileiro de Teatro de Terreiro chega em sua quarta 
edição com o intuito de discutir e difundir o teatro popular do Brasil, 
apresentando ao grande público toda a sua contemporaneidade, 

   satse sesab saus ed ortned met euq sodamafa siam sortuo rop e
manifestações. Já passou pelos palcos deste festival Pedro Salustiano, 

Boi Pintado, entre outros.





CHINELO DE COURO
Produção Artística e Excutiva, 2015 e 2016

Grupo musical de três meninas pesquisadoras das culturas populares brasileira, 
sobretudo nordestina, dos aboios dos vaqueiros aos ijexás dos terreiros. O show traz 
a beleza e a riqueza de nossa brasilidade traduzidas pela rabeca de Maisa inusitada 
para um show instigante.  





SEU ESTRELO E O FUÁ DO TERREIRO
Gestão e Produção
2013 a 2018 

Há 14 anos, Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro mistura nossos sotaques, instiga nossos mistérios 

e em Brasília, e amarra elementos do cerrado na vista e no imaginário popular brincando o 
Mito do Calango Voador. Com seu som, o Samba Pisado, reverencia a terra, a água, o ar, o fogo 
e as gentes que pisaram e pisam este chão, trazendo suas referências e bênçãos.



MANUTENÇÃO DE GRUPO DO SEU ESTRELO
Gestão e Produção

A manutenção de Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro é um projeto que em 2018 e 2019  visa 
fortalecer o grupo, ampliando a formação artística, circulação e o repertório. Em doze anos, 
o grupo tem quatro espetáculos criados com base no seu próprio mito, ao qual chama de 
Rodas. Também uma apresentação musical que se renova a cada ano, chamada Sambada. 
E uma sede própria com aulas, ensaios e um calendário tradicional de festejos, 
sintetizando uma criação tipicamente brasiliense, com raízes no Distrito Federal e no 
Cerrado. Com este projeto pretende-se manter as atividades já existentes, além de criar  
um novo espetáculo; registros em vídeo para a criação de um acervo cultural e material 
artístico do grupo; circular pelos principais pontos de Brasília com suas apresentações; 
além potencializar as atividades formativas de sua escola/sede.
 



ENREDOS DO SAMBA
Coordenação Geral/ Produção Executiva/ Comunicação
Dezembro de 2017 a março de 2018

Enredos do Samba é um projeto realizado em conjunto com o grupo brasiliende, 7naRoda, 
que visa valorizar o berço do samba no Distrito Federal.  Para tanto, cinco escolas de samba 
abriram as portas de suas sedes para receber o grupo num festa, que celebra e salienta a 
importancia da manutenção dessa manifestação presente na história do povo brasileiro. 
Unidos do Varjão, Acadêmicos da Asa Norte, ARUC, Águia Imperial da Ceilândia e Capela 
Imperial de Taguatinga foram as representantes  brasilienses que aderiram a essa edição 
do projeto. O projeto também contou com a participação de artistas como 
Serginho Meriti e Fabiana Cozza
samba brasilienses.

 



do 
na7enredosRoDa





TENHO MAIS DISCOS QUE AMIGOS
Coordenação Geral e Realização
2017

Vivemos um momento especial na música brasileira. Tribos se unindo, mercado se 

prática, uma imprensa competente antenada dando suporte a tudo que acontece, festivais 
pelo país mostrando pro público o que tem de melhor pipocando em todas as regiões. Isso é 
um fato observado e comentado em todos ambientes culturais. Brasília tem tradição na 
música, marcou uma geração com o rock e precisa de um festival alinhado com esses 
conceitos e acontecimentos. Para também dar espaço para artistas locais servindo de 
plataforma para chamarem atenção do mercado nacional fazendo parte desse grande 
momento da música. Para atingir esse objetivo e suprir essa demanda, em parceria com o

evento, no dia 08 de abril de 2017, no Estádio Nacional Mané Garrincha, combinando diversos 
estilos musicais com artistas locais e nacionais.



Projetos divulgados 2020:

- Oficina de Percussão
- Festa das Águas
- Lançamento Circuito 
Candango
- Projeto Bumba Maria Meu 
Boi



 



 

Top CUFA 2020



Projetos divulgados 2019:

- Fes�val São Batuque 
- Festa de Oyá
- Projeto Bumba Meu Boi de Seu Teodoro nas 
escolas
- Comemoração dos 15 anos de Seu Estrelo 
- Evento Samba e Ancestralidade 
- Oficinas de Tambor 
- Evento Sabedoria Preta 
- Aniversário de Seu Teodoro Freire





 



 



Taça das Favelas 



Top CUFA 2018



 









Canais de Comunicação  

Com o objetivo de difundir trabalhos e 
projetos que visam enaltecer culturas 
populares, afro-brasileiras e indígenas, 
o instituo possui diversos canais de 
comunicação como sites, perfis em 
redes sociais e canal no YouTube.

Site Ins�tucional
h�ps://www.rosadosventosproducoes.com/

Site Circuito Candango
h�ps://www.culturaspopularesdf.com.br/

Instagram – Rosa dos Ventos
h�ps://www.instagram.com/rosadosventosins�tuto/

Instagram – Circuito Candango
h�ps://www.instagram.com/circuitocandango/



Facebook – Rosa dos Ventos
h�ps://www.facebook.com/Ins�tutoRosadosVentosDF

Facebook – Circuito Candango
h�ps://www.facebook.com/circuitocandango

YouTube – Rosa dos Ventos
h�ps://www.youtube.com/channel/UCtgy4kbKo1XbMfMgi-dQyWQ



CONTATOS

rosadosventos.producao@gmail.com

Tel: 061-3399-8499  I  Cel: 061-99990-8076 


