Cantando e Contando a História do Samba celebra 20 anos
De BH para o Brasil adentro, programa educacional idealizado e coordenado
pela cantora e educadora Elzelina Dóris
comemora trajetória de 20 anos de valorização do samba e da memória afro-brasileira
Neste novembro negro, mês de referência nas mobilizações pela consciência negra e enfrentamento ao racismo, o programa
cultural e educacional Cantando e Contando a História do Samba (CHS) completa duas décadas de compromisso de não deixar
o samba morrer e valorizar a história social desta genuína manifestação da cultura negra brasileira. Na programação da
celebração desses 20 anos, dia 11 de novembro, quarta-feira, às 20h, vai haver uma live (@dorissambaoficial) em que Elzelina
Dóris conversará com Magna Oliveira sobre esta trajetória. No dia 21, sábado, às 16h, será a live show Dóris e Banda
“Cantando e Contando Nossa História – 20 anos”. E afora essa agenda, serão lançadas virtualmente, e de surpresa, expressões
de reconhecimento e agradecimento desta história.
Há 20 anos, percebendo o desconhecimento sobre o samba por parte de seus alunos do Ensino Fundamental, Elzelina Dóris
alinhou duas de suas paixões – cantar samba e lecionar – e lançou o projeto de trabalhar pedagogicamente o samba nas escolas,
com a intenção de desenvolver a integração social, o bem-estar, contribuir para a construção de uma cultura de paz e o
fortalecimento da identidade de pessoas negras e não negras. Ao longo desses anos, o CHS realizou centenas de atividades, no
formato de seminário e consultoria, em instituições de ensino, da rede pública e privada, e em centros culturais, o que já
envolveu milhares de pessoas, entre educadores, pesquisadores, discentes, gestores públicos, acadêmicos, movimentos sociais,
sambistas de Belo Horizonte e outras cidades. Além do amplo alcance, a atuação do CHS tem sensibilizado e inspirado muita
gente, como aconteceu com as cantoras Fran Januária e Vivi Amaral, idealizadoras do projeto Samba Origem e afilhadas
musical de Dóris.
O CHS celebra essas duas décadas de encontros, aprendizados, afetos, valorização da ancestralidade negra e compromisso com
a preservação e atualização da memória afro-brasileira, e se lança aos novos tempos com a alegria de sempre.
Conheça nossa Trilha do Tempo.
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