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RESUMO 

 

 O projeto cultural PICADILHA é um festival que contemplará todas as 

ramificações da cultura HIP-HOP, contendo em seu esquema de produção um 

campeonato de break dance, apresentações musicais, confecção de grafites e 

exposições de carros e bicicletas antigas, além da arrecadação de 

agasalhos/cobertas e alimentos não perecíveis para doação. O evento ocorrerá no 

dia 16 de junho de 2019, das 14h às 21h, no estacionamento do Ginásio de 

Esportes, localizado atrás da Administração Regional de Santa Maria (QC 1), 

Brasília, DF. E tem como objetivo estimular a criação e a produção cultural nas 

periferias, dando valor à cultura gerada por elas e às pessoas que escolheram por 

aderir a esta cultura e modo de vida, instigando a continuarem a produzir as suas 

artes e a transmitirem em atitudes o conceito da cultura de paz, amor, união e 

diversão. A entrada para o evento será gratuita, para que todos interessados tenham 

acesso e, desta forma, pretende-se fomentar a cultura da cidade, bem como a 

interação de seus cidadãos. 

 

Palavras-chave: HIP-HOP. Cultura. Periferia. Rap. MC. Bboy. Bgirl. Break dance. 

DJ. Arte de rua. Cultural marginal. Movimento. Comunidade. Revolução. 
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1 ENTIDADE PROMOTORA 
 

 Núcleo de Formação Popular Família HIP-HOP, sociedade civil sem fins 

lucrativos1, com atuação no Distrito Federal (DF), principalmente no bairro de Santa 

Maria, tendo como objetivo o desenvolvimento de atividades integradas visando a 

qualidade de vida, com especial atenção aos segmentos menos favorecidos, se 

utilizando a linguagem da cultura HIP-HOP em suas ações. 

A Família HIP-HOP já realizou diversos projetos similares, como será visto 

mais adiante, e propõe a realização do projeto PICADILHA, um festival de HIP-HOP 

com campeonato de break dance, apresentações musicais, confecção de grafites e 

exposições de carros e bicicletas antigas. 

 

  

                                                      
1 Estatuto da Família HIP-HOP, estabelecido em 2007. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO 
 

2.1 FINALIDADE GERAL DO PROJETO 
 

 O projeto PICADILHA é um campeonato de break dance, intercalado com 

apresentações musicais, confecção de grafites e exposições de carros e bicicletas 

antigas. Foi feito para efervescer a cultura hip-hop na região, e está carregado de 

influências da Zulu Nation1 e do movimento nas décadas de 80 e 90, nos Estados 

Unidos da América e no Brasil, respectivamente, quando as rodas de break e o hip-

hop movimentavam as ruas, com o verdadeiro intento de transmitir os sentimentos 

de alegria, paz, amor e união, o que vem se perdendo.  

 Não convém nada melhor para buscarmos uma mudança no cenário 

dramático em que vive a periferia do que um movimento proveniente dela. É utilizar 

um movimento periférico em prol da própria periferia, sem precisar buscar dali ou de 

lá, a não ser que seja para integração. Visa-se melhorar o convívio social e estimular 

a produção artística da região. O hip-hop, além de um movimento cultural, é um 

veículo de informações, e, através dele, busca-se transmitir pensamentos críticos e 

ensinamentos básicos para uma melhor manutenção do espaço e o seu melhor 

aproveitamento para o bem comum, melhorando assim o meio-ambiente em que se 

vive e as relações sociais que são estabelecidas, além de ajudar na construção da 

subjetividade dos indivíduos participantes. 

 É a utilização da arte para arte e pela arte: busca-se através da prática da 

arte torná-la acessível a todos e fazê-la de veículo para se passar informação, 

estimulando o conhecimento. Para além disso, pretende-se a construção de um 

movimento colaborativo que aja em prol do desenvolvimento da região nos âmbitos 

social, cultural e educativo. 

 

2.2 DINÂMICA SÓCIO-TERRITORIAL E SETORIAL 
 

O Distrito Federal foi inaugurado em abril de 1960 e conta com 31 regiões 

administrativas (RA) – comumente conhecidas como cidades satélites e atualmente 

bairros da cidade Brasília – que foram surgindo de acordo com o tempo. Santa Maria 

é uma delas. Mesmo tendo suas primeiras quadras ocupadas no ano de 1991, sua 

                                                      
1 Organização não governamental fundada pelo DJ Afrika Bambaataa na década de 1970. 
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criação data de fevereiro de 1993, com a publicação do decreto nº 14.604, vinculada 

ao Programa de Assentamento de Família de Baixa Renda, onde foram transferidos 

moradores das invasões da RA II, Gama, e demais localidades ao redor para lotes 

semi-urbanizados. A região contava com baixa infraestrutura urbana, o que foi se 

desenvolvendo e atualmente tem quase 100% de asfalto, iluminação pública, água 

encanada e esgoto tratado. 

A região ocupa uma área de 211km² e possui uma população de 122 mil 

habitantes, conforme o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileira de 

Geografia e Estatística (IBGE), e está localizada na periferia sul do DF, fazendo 

fronteira com o Gama e com o estado de Goiás. 

Por ser uma região nova, ainda está em desenvolvimento. O único hospital da 

região só veio abrir as portas para atendimento em 2009, e ainda hoje funciona com 

déficits, como falta de médicos. Também no ano de 2009, foi aberto seu primeiro 

centro comercial, o Santa Maria Shopping, que, em 2015, inaugurou e levou o 

cinema para a região. Fora isso, não existe outro espaço cultural, como teatro, 

museu ou centros culturais, além do Espaço Cultural Moinho de Vento, abandonado 

pela administração e hoje administrado pela Família HIP-HOP. 

Por não possuir equipamentos culturais suficientes, seus moradores se 

locomovem para outras regiões a fim de se consumir os bens culturais, geralmente 

localizados a mais de 30km de distância, o que se torna uma tarefa difícil com um 

sistema de transporte público falho, já que, muitas das vezes, é necessário que se 

tome 2 ou mais ônibus para chegar. 

Além da precariedade da arte e da produção cultural da região, a sua 

educação pública também deixa a desejar. A melhor escola da região, o Centro de 

Ensino Médio (CEM) 417, está em 156º lugar no ranking das escolas de nível médio 

do DF. As demais escolas, o Centro Educacional (CED) 310, o CEM 404 e o CED 

416 figuram em 166º, 171º e 183º (último lugar), respectivamente. A avaliação do 

ranking se dá por meio do cálculo da média das notas obtidas pelos alunos das 

escolas no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), realizado no 3º e último ano 

de ensino. 

Tais problemas podem ser a causa do subdesenvolvimento e da violência 

vivenciada na região, cometida muitas vezes por menores de idade, chegando ao 

ponto de se instaurar uma faixa de gaza em determinada área do bairro devido ao 

confronto de gangues rivais. 
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Embora o município de Brasília esteja em 9º lugar no ranking brasileiro do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a grande maioria das regiões 

administrativas são carentes no que tange a saúde, educação, segurança e arte.\ 

 

2.3 ENQUADRAMENTO POLÍTICO GERAL 
 

 O principal instrumento de fomento às atividades artísticas e culturais da 

Secretaria de Cultura do DF é o Fundo de Apoio à Cultura (FAC), que oferece apoio 

financeiro a fundo perdido (subvenção) e seus projetos são selecionados por editais 

públicos realizados pelo Governo do Distrito Federal (GDF). O FAC foi criado em 

1991 e alterado pela Lei Complementar 267 de 1997, e a sua principal fonte de 

recursos consiste em 0,3% da receita corrente líquida do GDF. 

 Os objetivos do FAC estão vinculados aos Programas de Fomento definidos 

pela Secretaria e discutidos no Conselho de Cultura do DF, órgão que também é 

responsável por aprovar os projetos que solicitam apoio financeiro ao FAC. Os 

editais são divididos em seis categorias: 

1: difusão e circulação (difusão de todas as atividades artísticas e culturais); 

2: criação e produção (cinema, música, televisão e rádio); 

3: montagem de espetáculos (dança, teatro, circo e cultura popular); 

4: registro e memória (publicações literárias e demais publicações e registros 

em todas as linguagens); 

5: informação, indicadores e qualificação (gestão cultural, formação e 

qualificação dos segmentos artísticos); e 

6: manutenção de grupos e espaços (sustentabilidade dos grupos artísticos e 

espaços privados de público). 

O projeto PICADILHA agirá nas categorias 1 e 3, por meio das apresentações 

artísticas. 

 

2.4 ENFRENTAMENTOS 
 

Infelizmente, tal como acontece com as leis de incentivo federal, estadual e 

municipal, a grande maioria dos projetos selecionados acabam por serem 

centralizados e nas mãos de grandes produtoras e agentes culturais. No DF, embora 

seja possível o cadastramento junto a Secretaria de Cultura do Microempreendedor 
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Individual (MEI), não se repassa os fundos para conta bancária jurídica de MEI, o 

que impossibilita a realização de qualquer projeto. 

Além disso, a cultura HIP-HOP sempre foi vista como uma cultura marginal, 

pois que tem sua origem nos subúrbios/guetos de Nova Iorque (Estados Unidos da 

América – EUA), como os bairros do Bronx e do Brooklyn, onde eram marcados por 

problemas sociais, como pobreza, violência, racismo, tráficos de drogas etc. No 

Brasil, a cultura começou a tomar corpo nas periferias da cidade de São Paulo, SP, 

também marcada por problemas sociais. O HIP-HOP servia, e ainda serve, como 

uma “arma” contra as injustiças socioculturais. Devido não só a isso, mas a outros 

diversos fatores, existe um certo preconceito e discriminação para com o HIP-HOP, 

e é de extrema importância reverter esse cenário, pois que muitos jovens 

encontraram nessa cultura uma forma de sobrevivência. 

Mesmo com esse cenário, o hip-hop é o estilo musical mais ouvido do mundo, 

de acordo com os resultados do “mapa musical do mundo” desenvolvido pelo 

serviço de música digital Spotify, que conta com 75 milhões de usuários ativos. A 

pesquisa foi elaborada a partir da análise de cerca de 20 bilhões de músicas e 

mostra as tendências em 1000 cidades diferentes, tendo o gênero hip-hop no topo 

das playlists1. 

 

Locais analisados para estudo.  Printscreen retirado do site Spotify. 

Por ser de origem periférica e marginalizada e criticar, na maioria das vezes, 

o sistema econômico e social vigente – que traz desigualdades sociais, dificultando 

                                                      
1 Publicado no site da revista Billboard Brasil e o mapa pode ser acessado através do site do serviço 
de música digital Spotify. 
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o entendimento entre as diversas camadas e grupos sociais –, acaba gerando um 

pensamento entre seus adeptos de contrariedade ao sistema, em busca de uma 

transformação significativa. Devido sua natureza e o contexto no qual se 

encontra(va), o HIP-HOP é uma excelente plataforma de revolução e de criação, 

pois se tem a liberdade como causa precursora na sua criação. 

 

2.5 ORIGEM E ANTECEDENTES DO PROJETO 
 
 O projeto é inspirado no mais emblemático significado da cultura HIP-HOP, 

em que ele simboliza os elementos da paz, do amor, da união e da diversão.  

Aspecto trazido e amplamente difundido pela Universal Zulu Nation, organização 

fundada pelo DJ Afrika Bambaataa ainda nos anos de 1970, e plenamente 

vivenciada nos anos 1980 no Brasil, seja nos bailes black, ou nos arredores da 

estação São Bento na cidade de São Paulo, com Rappin Hood, Thaíde e DJ Hum, e 

tantos outros. 

 Santa Maria carece de projetos mais diversificados e que sejam voltados para 

um público mais jovem, tendo não só o entretenimento como objetivo, como também 

a educação e a conscientização de quem está presente. Atualmente, o bairro tem 

apenas um evento anual – FASSANTA, festa em comemoração do aniversário da 

cidade. Fora isso, acontecem poucos eventos e mal divulgados. 

O pessoal ainda se encontra na praça da cidade para realizar rodas e 

batalhas de rima (batalha da santinha), que é quando MC’s se reúnem para 

mandarem rimas improvisadas na hora, mais conhecidas como freestyle, e para 

disputarem uns com os outros para ver quem é o mais criativo e rápido no gatilho da 

rima. E existem diversos tipos de batalha: de sangue, a base do conteúdo está no 

adversário; e as de ideias, conhecimento e imagens, onde a base do conteúdo está 

nas mais diversas plataformas, como palavras escritas num quadro ou ditas pelo 

público, últimas notícias de jornais, imagens etc. (ALVES: 2013), sendo a de sangue 

a mais comum dentre elas. 

O interessante sobre a batalha é que ele demonstra como se pode fazer 

muito com pouco. O que começou sem ter nem microfone e com o preconceito dos 

poderes públicos, conseguiu se manter e adquirir estrutura e apoio. Atualmente, ela 

acontece no segundo sábado do mês e conta com duas vagas para participar da 
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Batalha do Museu, batalha que acontece todos os domingos nas remediações do 

Museu Nacional da República, em Brasília, e que dá acesso a Liga Nacional. 

 

Batalha da Santinha (14-10-2017) na praça central de Santa Maria, Brasília, DF. Foto: reprodução 

facebook Batalha da Santinha. 

 

Batalha da Santinha (13-10-2018) no ginásio de esportes de Santa Maria, Brasília, DF. Pré-seletiva 

para o duelo nacional. Foto: reprodução facebook Batalha da Santinha. 

 

Além dos encontros no centro do bairro, outros acontecem no Centro de 

Educação e Cultura Espaço Moinho de Vento, seja para aprender, treinar e/ou 

disputar no break, para fazer música, para se ter um convívio social, entre muitas 

outras coisas, como os eventos ofertados pela Família HIP-HOP, que vai além dos 

saraus e das oficinas de teatro. 
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Ou seja, os eventos que ocorrem são de iniciativa independente, de poucos 

recursos financeiros, e ainda falta um festival que nos congregue. 

 

2.6 CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ENTIDADE PROMOTORA 
 

 O Núcleo de Formação Popular Família HIP-HOP é uma sociedade civil sem 

fins lucrativos, com atuação no Distrito Federal, de duração indeterminada e tem 

como objetivo o desenvolvimento de atividades integradas visando a qualidade de 

vida, com especial atenção aos segmentos menos favorecidos, onde para tanto, 

deverá: 

 1: desenvolver e divulgar a cultura HIP-HOP em esfera nacional, contudo 

prioritariamente na região de Santa Maria, Brasília – DF; 

 2: implementar oficinas de break dance, grafite, DJ’s e MC’s; 

 3: realizar estudos e pesquisas, promover debates, cursos, conferências e 

seminários sobre temas ou problemas relevantes, que tenham vinculação com a 

finalidade da Família HIP-HOP; 

 4: Orientar e prevenir, através da cultura HIP-HOP, o não uso de drogas em 

geral; 

 5: Apoiar as famílias das crianças e adolescentes que venham a participar da 

entidade com o objetivo de promover a ética, a paz, a cidadania e os direitos 

humanos; 

 6: promover por meio de projetos e atividades culturais, artísticas, 

promocionais de assistência social, que propicie o desenvolvimento integral de seus 

beneficiários, crianças e jovens, por meio da integração de ações de instituições 

públicas entre si e com a sociedade civil, com a perspectiva de otimizar recursos e 

promover a construção da cidadania plena; 

 7: envidar esforços na perspectiva de estabelecer relações democráticas 

entre a população, entidades não governamentais e as instituições governamentais, 

tendo como público alvo as crianças e adolescentes de Santa Maria (DF) a partir dos 

sete anos; 

 8: estimular e promover a articulação de instituições e entidades que atuem 

com objetivos próximos ou semelhantes aos da Família HIP-HOP; 

 9: e enfatizar os aspectos da participação ativa e deliberada da população, o 

equilíbrio ambiental, a equidade de gênero e o respeito à diversidade cultural, étnica 
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e religiosa como princípios que balizarão todas as ações da entidade, no sentido de 

alcançar uma melhor qualidade de vida. 

 Para a realização dos seus objetivos, a Família HIP-HOP poderá receber 

doações, assinar convênios, contratar profissionais, efetuar intercâmbios, angariar 

recursos com entidades nacionais e estrangeiras, públicas ou privadas, filiar-se ou 

integrar quadros de participantes de organizações afins, nacionais e estrangeiras. 

 A Família HIP-HOP possui três projetos principais: o Prêmio HIP-HOP Zumbi; 

o Sarau Prosa Latina; e a Brasília Periferia – Encontro de Grafite. 

 O Prêmio HIP-HOP Zumbi acontece bienalmente e tem por finalidade ampliar 

a criação, produção, difusão e acesso a obras produzidas pelo movimento HIP-HOP 

do DF, sendo homenageados artistas que lutaram na consolidação do espaço do 

rap, do break, do grafite e demais linguagens do HIP-HOP no DF e entorno. Em sua 

4ª e última edição realizada em 2014, foi homenageado o educador brasileiro Paulo 

Freire. 

    

Flyer Prêmio Hip Hop Zumbi e Julyana Duarte, uma das premiadas no evento. Foto: tirada do vídeo 

registrado por Lídia Souza e disponível no youtube. 

 

 O Sarau Prosa Latina acontece semestralmente e tem o sentido de provocar 

intervenções culturais e, além disso, possibilitar o diálogo sobre temas que 

impactam no cotidiano da comunidade: trabalho, mobilidade urbana, direito humano 

à moradia, gênero, violência e seus reflexos na juventude. A 5ª edição foi realizada 

em 7 setembro de 2018 e veio com o sentido de provocar intervenções culturais e, 

além disso, possibilitar o diálogo sobre temas que impactam no cotidiano da 

comunidade: Trabalho, Mobilidade Urbana, Direito Humano à Moradia, Gênero, 

Violência e seus reflexos na juventude. O evento contou com shows, exposição de 
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arte, escola de formação, encontro de grafite, feira de economia solidária e o 

lançamento do projeto Pedala Moinho. 

   

   

Fotos: Sheyden AfroIndígena, reprodução do facebook do Núcleo de Formação Popular Família Hip 

Hop. 

 Para além destes projetos, também são promovidas diversas ações 

socioculturais tendo em vista o desenvolvimento comunitário e o empoderamento 

popular, com projetos de geração de renda, formação política, atividades culturais, 

participação e controle social, promoção dos direitos humanos e organização 

popular. Assim é o projeto Pedala Moinho, uma ação de fomento a bicicleta em 

Santa Maria, que contou com participantes de diversos locais do Distrito Federal, 

bem como moradores da região, através da realização do 1º Seminário de 

Mobilidade Urbana e Direito a Cidade. 

 A entidade atua como produtora cultural e social e desenvolve ações em três 

linhas principais: as ações de cultura voltada para a juventude periférica, ligada ao 

movimento HIP-HOP; as ações de educação popular; e as ações de geração de 

trabalho e renda, dentro dos princípios da economia solidária. 

 Na linha da cultura, destacam-se a promoção do cineclube “Cine Diversos 

Olhares”; a realização do Encontro Anual de Grafite e do Prêmio HIP-HOP Zumbi, 

para reconhecimento e incentivo às produções e artistas do movimento; a 
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organização do Sarau Prosa Latina, realizado nas praças do bairro de Santa Maria, 

Brasília, DF, além de atividades junto às escolas locais e movimentos sociais. 

 Na linha da educação popular, realizou-se duas edições da Escola de 

Formação do HIP-HOP, nos anos de 2012 e 2013. A ação está centrada na 

abordagem de temas que contribuem para o empoderamento e a participação da 

juventude nos processos políticos. O intuito é desencadear, internamente, o 

processo de aprendizagem continuada dos coletivos que participam da Família. 

 A atuação militante dos coletivos que compõem a Escola de Formação (por 

intermédio das linguagens da cultura HIP-HOP), a postura política e a prática da 

educação popular levam cada integrante a pensar – e repensar – a realidade em 

que estamos inseridos, os processos históricos geradores das desigualdades 

sociais, as lutas que afirmaram os direitos humanos, as conjunturas de surgimento 

das lutas e as bandeiras – as quais somos também portadoras e portadores. 

 Na busca pela aprendizagem de tais processos e no diálogo com discursos 

que rompem com o eurocentrismo, o machismo e as biografias políticas, a escola 

vem construindo um processo formativo que vai além das temáticas da educação 

formal (que é “mestre” em não dialogar com a “história dos vencidos” e com os 

processos revolucionários das organizações sociais que lutaram pela conquista de 

direitos). 

 No campo da geração de trabalho e renda, articulou-se e fomentou-se grupos 

produtivos com a serigrafia, com o grafite e com o artesanato. De maneira 

transversal, todas as iniciativas culturais, pedagógicas e produtivas dialogam em 

benefício dos jovens integrados à Família HIP-HOP. 

 O Centro de Formação e Cultura Moinho de Vento é uma iniciativa produtiva 

gestada a partir do trabalho desenvolvido pela Família HIP-HOP. O Centro oferece 

espaço gratuito para ensaios, tanto na música quanto na dança, além de funcionar 

como serigrafia para a produção de camisetas, bandeiras, canecas, azulejos e 

outros materiais para eventos. A Moinho de Vento desenvolve coleções que 

expressam um jeito de vestir. 

 Em 2015, o Núcleo de Formação Popular Família HIP-HOP completou 15 

anos de atuação. Apesar de ter iniciado suas ações no ano 2000, foi apenas em 

2007 que o coletivo se tornou organização não governamental, com registro no 

CNPJ. Desde sua criação, tem promovido formação política da comunidade com 

encontros e seminários, tem atuado em escolas da comunidade com oficinas de 



19 

 

grafite, comunicação e rap, e tem protagonizado a estruturação do Fórum de 

Entidade de Santa Maria, Brasília, DF, organização coletiva que agrega diversos 

grupos artísticos e ONGs atuantes da cidade. 

 Vale destacar, por fim, que a Família HIP-HOP compõe, em Santa Maria, a 

Rede de Entidade, o Conselho de Cultura, o Conselho de Planejamento Territorial 

Local e a Rede Social de Apoio aos Jovens em situação de medida socioeducativa 

da cidade. 
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3 DEFINIÇÃO DO PROJETO 
 

3.1 CONTEÚDO GERAL, TEMA, CONCEITO E GRAU DE INOVAÇÃO 
 

 PICADILHA1 tem a intenção de promover a tradicional cerimônia da cultura 

HIP-HOP, que não é muito praticada atualmente, com ênfase na conscientização 

das pessoas, a buscar uma estabilidade no conceito da cultura (paz, amor, união e 

diversão) e no respeito de uns para com os outros, isso em forma de música, dança, 

grafite e da interação social, ou seja, em forma de arte e cultura, em um espaço que 

proporcionará a integridade do ideal. Acontecerá no dia 16 de junho de 2019, das 

14h às 21h, no estacionamento do Ginásio de Esportes, localizado atrás da 

Administração Regional de Santa Maria (QC 1), Brasília, DF. 

O projeto consiste na realização de um campeonato de break dance no estilo 

2 contra 2 com 32 duplas participantes, sendo premiados os 3 primeiros colocados. 

Integrado ao campeonato, teremos apresentações musicais no estilo pocket show, 

confecção de grafites, exposições de carros e bicicletas antigas, e a arrecadação de 

alimentos perecíveis para doação. 

As inscrições poderão ser feitas em formulário virtual a ser disponibilizado na 

página do Núcleo de Formação Popular Família Hip Hop no facebook ou 

presencialmente no Espaço Moinho de Vento até às 23h59’ do dia 15 de junho pela 

internet e até às 18h do dia 14 de junho no Espaço. Poderão se inscrever qualquer 

pessoa, indiferente de sexo, cor e gênero, que seja maior de 16 anos (menores 

deverão apresentar termo de responsabilidade assinado pelos pais ou titulares ou 

declaração de emancipação). 

O sorteio dos confrontos será realizado 30 minutos antes do início do 

campeonato, que será às 16h. Toda disputa é eliminatória e cada dupla tem direito a 

duas entradas, intercaladas, por confronto. O vencedor será indicado pelo júri 

composto por três pessoas que sabem do assunto: BBoy Negão, da Natural 

Rockers, BBoy Beição, da Black Spin, e BBoy Daniel, da Quebra de Movimento. Os 

três primeiros colocados serão premiados da seguinte maneira: 1º) R$ 2.500,00; 2º) 

R$ 1.500,00; e 3º) R$ 1.000,00. 

Para as apresentações musicais, serão convidados 4 artistas/grupos do 

Distrito Federal, são eles: GoG, conhecido como Poeta do rap; Rapadura, expoente 

                                                      
1 Picadilha se refere ao estilo dos dançarinos. 
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da cultura nordestina; Flora Matos, que luta pelos direitos das mulheres; e Tribo da 

Periferia, atuante há bastante tempo na cena do rap brasiliense. Os shows se 

intercalam com o campeonato, tendo início após a 1ª fase e finalizando após a 

premiação, encerrando o evento. 

A confecção dos grafites se dará no decorrer do evento por grafiteiros 

convidados pela produção. 

 As exposições de carros e bicicletas antigas terão início às 14h e fim às 18h. 

Serão convidados clubes de carros da região, como a Família Fiat 147, o Clube do 

Opala de Brasília, o Chevette Clube de Brasília etc., e encorajados qualquer pessoa 

que tenha uma relíquia em casa, seja carro ou bicicleta, que queira expor no evento. 

 Por fim, durante todo o evento, se estará aceitando doações de alimentos 

não-perecíveis e roupas/cobertas para serem distribuídos a comunidades carentes, 

como as ocupações presentes no bairro de Santa Maria e entorno, a exemplo da 

Garganta do Diabo, localizada no bairro América do Sul, Novo Gama, GO. 

 Por que o HIP HOP? Ele foi batizado pelo DJ Afrika Bambaataa, líder da ONG 

Zulu Nation, que estabeleceu os quatro pilares do movimento (rap, DJ, break e 

grafite) e definiu as bases com paz, amor, união e diversão. Ele e os integrantes de 

sua ONG agiam para melhorar o dia a dia de quem morava nos guetos de Nova 

Iorque e intercediam nos conflitos de gangues rivais, incentivando que as disputas 

entre eles fossem no palco ou na pista de dança, mesmo que a pista de dança fosse 

a calçada de concreto. 

 Além da sua aproximação e preocupação com as comunidades, o HIP-HOP é 

facilmente adaptável para qualquer cultura, tanto para quem vive nas periferias de 

uma grande metrópole como a cidade de São Paulo, quanto para quem vive em 

terras indígenas, como é o caso do grupo Fase Terminal, de Dourados, MS. O 

motivo para isso é a origem do movimento, bem como de seu objetivo: dar voz (seja 

na música, na pintura, na dança ou, até mesmo, na postura e na vestimenta) 

àqueles que não a tem, bem como reivindicar melhorias sociais para as 

comunidades que são esquecidas pelo governo, como é o caso das periferias. 

 Tem-se um diálogo de povo para povo, uma aproximação de ideias e 

sentimentos compartilhados por aqueles que vivem em um mesmo lugar e, logo, 

com os mesmos problemas. Assim, torna-se fácil a implementação de ideias devido 

a identificação dos indivíduos com o movimento e, com isso, a recepção, por eles, 
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de um programa cultural com objetivos claros de melhorias, seja na manutenção do 

espaço público como no respeito para com o próximo.  

 

3.2 PÚBLICO ALVO 
 

 Embora seja um evento de uma cultura específica onde são os jovens os que 

mais se identificam, é destinado a todos os moradores de Santa Maria e região, 

faixa livre, de forma que o evento será gratuito, afim de propiciar a criação de um 

canal interativo entre toda a população, podendo romper com a passividade das 

pessoas perante a cultura, estimulando o consumo dos bens culturais. 

 

3.3 OBJETIVOS CONCRETOS E QUANTIFICADORES 
 

 Encorajar a produção artístico-cultural da região; 

 Incitar a fruição e produção cultural na região de Santa Maria (DF), 

oportunizando um circuito cultural mais amplo, uma vez que a cidade ainda 

carece de investimentos em cultura; 

 Apropriação da cultura HIP-HOP, bem como a fruição, experimentação, 

informação, memória e participação da mesma; 

 Gerar atividades que auxiliem no pensamento crítico acerca do 

desenvolvimento humano da região; 

 Oferecer espaço gratuito a artistas das comunidades de Santa Maria e região, 

dando-lhes a oportunidade para serem valorizados e reconhecidos; 

 Fortalecer e difundir a cultura local; 

 Estímulo a qualificação e profissionalização dos atuantes da cultura HIP-HOP, 

de forma a dar sustentabilidade econômica para a produção e preservação da 

mesma; 

 Criar um canal interativo entre todas as camadas sociais; 
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3.4 ORGANOGRAMA DO PROJETO 
 

 

 

3.5 PARCERIAS 
 

 Em parceria com o Governo do Distrito Federal, apoiado pelo Fundo de Apoio 

à Cultura (FAC) e pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC), com o patrocínio do 

programa Rumos, do Itaú Cultural. 

 Conta ainda com duas empresas apoiadoras: a loja TendTudo, com os 

linóleos para a dança, os compensados e as tintas para o grafite; e a Kamikaze 

Graffiti Shop, com os sprays e os bicos para spray também para o grafite. 

  

3.6. BALANÇO FINAL 
 

 Força: É um projeto de organização simples e de fácil aplicação. Em caso de 

êxito, terá estimulado a produção artístico cultural, enriquecendo a cultural, que 

carece de recursos e sociabilidade. 

 Fraquezas: O preconceito existente contra a cultura a HIP-HOP. 

 Oportunidades: Aproveitamento e estímulo de artistas regionais 

 Ameaças: O evento será realizado em local aberto, logo a chuva é uma 

grande ameaça. 

  

Coordenador 
Geral

Coordenador 
Break Dance

Coordenador 
apresentações 

musicais

Coordenador 
grafite, exposição 

e arrecadação

Assessorias 
jurídica e contábil
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4. ESQUEMAS DE PRODUÇÃO GERAL DO PROJETO 
 

4.1 PLANO DE AÇÕES 
 

Ítem Ações Data 

1. Pré-produção 

1 Contato com o GDF 07/01/2019 

2 Contato com a Adm. Regional 07/01/2019 

3 Contato com patrocinadores/apoiadores 07/01/2019 

4 Captação de recursos Até 05/04/2019 

5 Assinatura de contratos Até 05/04/2019 

2. Produção 

1 Reunião geral da produtora Até 12/04/2019 

2 Elaboração de contratos e licitações Até 12/04/2019 

3 Elaboração do fluxo de caixa Até 12/04/2019 

4 Contratação da equipe 15 a 19/04/2019 

5 Criação da página virtual 19/04/2019 

6 Compra/aluguel dos materiais 10 à 14/06/2019 

7 Confecção das camisetas da produção 10/06/2019 

8 Montagem da infraestrutura 16/06/2019 

9 Assessoria aos artistas e convidados 16/06/2019 

10 Passagens de som 16/06/2019 

11 Início do evento 16/06/2019 

12 Início do registro audiovisual e fotográfico 16/06/2019 

13 Assessoria de palco 16/06/2019 

3. Pós-produção 

1 Desmontagem da infraestrutura 16/06/2019 

2 Edição dos registros Até 21/06/2019 

3 Prestação de contas 21/06/2019 

4 Elaboração do relatório para os parceiros 21/06/2019 

5 Disponibilização do questionário avaliativo 21/06/2019 

6 Reunião pós-projeto 28/06/2019 
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4.2 RECURSOS HUMANOS 
 

 1 coordenador geral. 

 3 coordenadores de atividades. 

 1 assessoria jurídica. 

 1 assessoria contábil. 

 2 DJ’s. 

 1 MC. 

 3 jurados. 

 2 brigadistas/socorristas. 

 4 artistas/grupos. 

 2 grafiteiros. 

 1 estúdio de fotografia e audiovisual. 

 1 assistente de fotografia. 

 1 técnico de som. 

 1 técnico de luz. 

 5 assistentes de produção. 

 1 empresa de segurança. 

 1 assessoria de imprensa. 

 1 designer. 

  Total de 32 recursos. 

 

4.3 RECUROS INFRAESTRUTURAIS, MATERIAIS E TÉCNICOS 
 

 1 caminhão palco. 

 6 placas de MDF. 

 2 equipamentos de som. 

 2 equipamentos de luz. 

 1 toca discos. 

 12 latas de spray. 

 3 bicos para spray. 

 4 compensados de madeira. 

 3 tendas 4x4m. 

 14 banheiros químicos. 
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  Total de 48 recursos. 

 

4.4 COMUNICAÇÃO E MARKETING 
 

 Contratação de Assessoria de Imprensa Especializada; 
 Anúncio na TV local: 1 plot de 15 segundos, duas vezes ao dia, durante 5 
dias; 
 Anúncio na rádio local: 1 inserção de 30 segundos, duas vezes ao dia, 
durante 5 dias; 
 Postagens potencializadas no facebook; 
 Confecção de 100 cartazes A3, a serem espalhados em locais estratégicos; 
 Confecção de 1000 flyers, a serem distribuídos nos bairros de Brasília, DF.  
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4.5 ORÇAMENTO GERAL 
 

PREVISÃO ORÇAMENTAL 

  Despesas Forma de cálculo (quantidade x unidade x preço unitário) 

Ítem Atividades Quant. Unid. Medida Unid. Preço unit. Preço total 

1. Administrativo 

1 Coord. Geral 1 Mês 4  R$         1,500.00   R$         6,000.00  

2 Coordenador 3 Mês 4  R$         1,500.00   R$       18,000.00  

3 Jurídico 1 Projeto 1  R$         2,000.00   R$         2,000.00  

4 Contábil 1 Projeto 1  R$         1,500.00   R$         1,500.00  

              

  Subtotal          R$       27,500.00  

2. Campeonato de breaking 

1 Caminhão palco 1 Diária 1  R$         1,000.00   R$         1,000.00  

2 Placa de MDF 6 Unidade 1  R$           150.00   R$            900.00  

3 Eq. de som  1 Diária 1  R$         1,000.00   R$         1,000.00  

4 Eq. de luz 1 Diária 1  R$           500.00   R$            500.00  

5 DJ 1 Cachê 1  R$           500.00   R$            500.00  

6 MC 1 Cachê 1  R$           500.00   R$            500.00  

7 Jurado 3 Cachê 1  R$           300.00   R$            900.00  

8 Brigadista/socorris. 2 Diária 1  R$           300.00   R$            600.00  

9 Premiação 1 Verba 1  R$         5,000.00   R$         5,000.00  

              

  Subtotal          R$       10,900.00  

3. Apresentações musicais 

1 Eq. de som  1 Diária 1  R$         1,500.00   R$         1,500.00  

2 Eq. de luz 1 Diária 1  R$           500.00   R$            500.00  

3 Toca discos 1 Diária 1  R$           300.00   R$            300.00  

4 GOG 1 Cachê 1  R$         5,000.00   R$         5,000.00  

5 Flora Matos 1 Cachê 1  R$         5,000.00   R$         5,000.00  

6 RAPadura 1 Cachê 1  R$         5,000.00   R$         5,000.00  

7 Tribo da Periferia 1 Cachê 1  R$       10,000.00   R$       10,000.00  

8 DJ 1 Cachê 1  R$           500.00   R$            500.00  

              

  Subtotal          R$       27,800.00  

4. Confecção grafites 

1 Grafiteiro 2 Cachê 1  R$           500.00   R$         1,000.00  

2 Lata de spray 12 Unidade 1  R$             15.00   R$            180.00  

3 Bico para spray 6 Unidade 1  R$               1.50   R$               9.00  

4 Comp. de madeira 4 Unidade 1  R$             25.00   R$            100.00  

              

  Subtotal          R$         1,289.00  

5. Exposição de carros e bicicletas antigas 

1 Tenda 4x4m 2 Diária 1  R$           200.00   R$            400.00  
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  Subtotal          R$            400.00  

6. Arrecadação de agasalhos/cobertas e alimentos perecíveis 

1 Tenda 4x4m 1 Diária 1  R$           200.00   R$            200.00  

              

  Subtotal          R$            200.00  

7. Edição/registro 

1 Estúdio: foto/vídeo 1 Projeto 1  R$         3,000.00   R$         3,000.00  

2 Assistente 1 Diária 1  R$           200.00   R$            200.00  

              

  Subtotal          R$         3,200.00  

8. Técnicos/apoio 

1 Técnico de som 1 Diária 1  R$           300.00   R$            300.00  

2 Técnico de luz 1 Diária 1  R$           300.00   R$            300.00  

3 Assistente de prod. 5 Diária 1  R$           200.00   R$         1,000.00  

4 Empresa de seg. 1 Diária 1  R$         4,000.00   R$         4,000.00  

              

  Subtotal          R$         5,600.00  

9. Logística 

1 Transporte urbano 11* Verba 1  R$             10.00   R$            110.00  

2 Alimentação 11* Verba 1  R$             20.00   R$            220.00  

3 Banheiro químico 14 Verba 1  R$           120.00   R$         1,680.00  

              

  Subtotal          R$         2,010.00  

10. Marketing 

1 Ass. de imprensa 1 Projeto 1  R$         2,500.00   R$         2,500.00  

2 Designer 1 Projeto 1  R$         1,500.00   R$         1,500.00  

3 TV local 1 Verba 1  R$         6,000.00   R$         6,000.00  

4 Facebook (post pot.) 3 Verba 1  R$           200.00   R$            600.00  

5 Rádio local 1 Verba 1  R$         2,000.00   R$         2,000.00  

6 Cartaz A3 100 Unidade 1  R$               1.50   R$            150.00  

7 Flyer 1000 Unidade 1  R$               0.20   R$            200.00  

              

  Subtotal          R$       12,950.00  

              

  TOTAL          R$       91,849.00  
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ATIVIDADE 1 
 

1. DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 Campeonato de break dance. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 a) Descrição: O campeonato de break funcionará no estilo 2 contra 2 e 

contará com 32 duplas e 5 fases, sendo todas elas eliminatórias. Os confrontos da 

primeira fase se darão por sorteio a ser realizado no dia do evento. Nas fases 

subsequentes, o vencedor 1 compete contra o vencedor 2, o vencedor 3 contra o 

vencedor 4, e assim por diante. Cada dupla tem direito a duas entradas (intercaladas 

com as da dupla adversária) por disputa, exceto na final, que serão quatro. A dupla 

vencedora será indicada por três jurados. Além da pista de dança principal, as 

duplas contarão com uma menor para treino. 

 b) Local de realização: Estacionamento do Ginásio de Esportes, localizado na 

QC 1 do bairro de Santa Maria, Brasília, DF. 

 c) Data e hora de realização: 16 de junho de 2019, das 16h às 20h. 

 d) Duração da atividade: 2h (sem contar os intervalos). 

 

3. FINS 

 

 a) Público alvo: Bboys e Bgirls, com idade a partir de 16 anos. 

 b) Objetivos: Estimular a vida artística, bem como dar visão aos artistas 

dançarinos da região e do entorno. 

 

4. RECURSOS 

 

 a) Recursos infraestruturas: 1 caminhão palco e 6 placas de MDF (4 para 

disputa e 2 para treino). 

 b) Recursos técnicos: 1 notebook, 1 controladora de áudio, 1 microfone, 2 alto 

falantes, 1 jogo de luz. 
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 c) Recursos humanos: 1 coordenador, 1 assistente de produção, 1 técnico de 

som, 1 DJ, 1 MC, 3 jurados, 2 brigadistas/socorristas. 

 d) Recursos financeiros: R$ 17.400,00. 

 

5. MARKETING 

 Assessoria de imprensa especializada, plot na TV local, inserção na rádio 

local, facebook, cartazes e flyers. 
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ATIVIDADE 2 
 

1. DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 Apresentações musicais. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 a) Descrição: As apresentações serão feitas por 4 artistas/grupos do Distrito 

Federal convidados pela produção, com a duração de 40 minutos cada, sempre no 

intervalo do campeonato. O primeiro irá se apresentar entre a 1ª e a 2ª fase do 

campeonato. O segundo, entre a 2ª e a 3ª. O terceiro, entre a 3ª e as finais. O 

último, após a premiação, no encerramento do evento. 

 b) Local de realização: Estacionamento do Ginásio de Esportes, localizado na 

QC 1 do bairro de Santa Maria, Brasília, DF. 

 c) Data e hora de realização: 16 de junho de 2019, das 16h50 às 21h. 

 d) Duração da atividade: 2h40 (sem contar os intervalos) 

 

3. FINS 

 

 a) Público alvo: Aberto ao público geral, faixa etária livre. 

 b) Objetivos: Aumentar a produtividade sociocultural de Santa Maria e 

disseminar a diversidade cultural presente na cultura HIP-HOP. 

 

4. RECURSOS 

 

 a) Recursos infraestruturas: Já tem no local. 

 b) Recursos técnicos: 1 notebook, 1 controladora de áudio, 4 microfones, 4 

alto falantes, 1 jogo de luz. 

 c) Recursos humanos: 1 coordenador, 1 técnico de som, 1 assistente de 

produção, 4 artistas/grupos (GoG, Rapadura, Flora Matos e Tribo da Periferia) e 1 

DJ. 

 d) Recursos financeiras: R$ 34.000,00. 

 



32 

 

5. MARKETING 

 Assessoria de imprensa especializada, plot na TV local, inserção na rádio 

local, facebook, cartazes e flyers. 
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ATIVIDADE 3 
 

1. DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 Confecção de grafites. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 a) Descrição: Durante o evento, os grafiteiros convidados irão confeccionar os 

grafites em compensados de madeira. 

 b) Local de realização: Estacionamento do Ginásio de Esportes, localizado na 

QC 1 do bairro de Santa Maria, Brasília, DF. 

 c) Data e hora de realização: 16 de junho de 2019, das 14h às 20h. 

 d) Duração da atividade: 6h. 

 

3. FINS 

 

 a) Público alvo: Aberto ao público geral, faixa etária livre. 

 b) Objetivos: Incentivar a produção das artes plásticas. 

 

4. RECURSOS 

 

 a) Recursos infraestruturas: 4 compensados de madeira 10mm x 2,20m x 

1,60m 

 b) Recursos técnicos: 12 latas de spray e 3 bicos para spray. 

 c) Recursos humanos: 1 assistente de produção, 2 grafiteiros. 

 d) Recursos financeiras: R$ 1.489,00. 

 

5. MARKETING 

 

 Assessoria de imprensa especializada, plot na TV local, inserção na rádio 

local, facebook, cartazes e flyers. 
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ATIVIDADE 4 
 

1. DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 Exposições de carros e bicicletas antigas (old school). 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 a) Descrição: Serão convidados diversos clubes de carros antigos do DF e 

região, bem como qualquer pessoa que queira expor seu carro ou sua bicicleta. 

 b) Local de realização: Estacionamento do Ginásio de Esportes, localizado na 

QC 1 do bairro de Santa Maria, Brasília, DF. 

 c) Data e hora de realização: 16 de junho de 2019, das 14h às 18h. 

 d) Duração da atividade: 4h. 

 

3. FINS 

 

 a) Público alvo: Aberto ao público geral, principalmente os amantes de carros 

e bicicletas antigas, de faixa etária livre. 

 b) Objetivos: Resgatar a cultura histórica do automobilismo e incentivar o uso 

de bicicletas. 

 

4. RECURSOS 

 

 a) Recursos infraestruturas: 2 tendas 4x4m. 

 b) Recursos técnicos: Nenhum. 

 c) Recursos humanos: 1 coordenador e 1 assistente de produção. 

 d) Recursos financeiras: R$ 6.600,00. 

 

5. MARKETING 

 

 Assessoria de imprensa especializada, plot na TV local, inserção na rádio 

local, facebook, cartazes e flyers. 
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ATIVIDADE 5 
 

1. DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 Arrecadação de agasalhos/cobertas e alimentos não-perecíveis. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 a) Descrição: Embora não seja obrigatório, o público será incentivado a 

contribuir com agasalhos/cobertas e/ou alimentos perecíveis para serem doados à 

comunidades carentes da região. 

 b) Local de realização: Estacionamento do Ginásio de Esportes, localizado na 

QC1 de Santa Maria, Brasília, DF. 

 c) Data e hora de realização: 16 de junho de 2019, das 14h às 18h. 

 d) Duração da atividade: 4h. 

 

3. FINS 

 

 a) Público alvo: Aberto ao público geral, de faixa etária livre. 

 b) Objetivos: Suscitar a empatia para com o próximo e ajudar as comunidades 

carentes da região. 

 

4. RECURSOS 

 

 a) Recursos infraestruturas: 1 tenda 4x4m. 

 b) Recursos técnicos: Nenhum. 

 c) Recursos humanos: 1 assistente de produção. 

 d) Recursos financeiras: R$ 400,00. 

 

5. MARKETING 

 

 Assessoria de imprensa especializada, plot na TV local, inserção na rádio 

local, facebook, cartazes e flyers. 
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MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO 
 

 Será disponibilizado na página oficial do evento um questionário (anexo) para 

ser preenchido avaliando o evento. 
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ANEXO 
 

 
 




