THABATA
HISTÓRICO
Vinda do nordeste brasileiro, de Imperatriz do Maranhão, crescida na periferia de
Brasília, Thabata convive desde muito cedo com as dificuldades sociais vividas pela
população negra do país.
Em sua adolescência, influenciada pelo RAP que ecoava nas vielas da cidade, encontra
colo para suas indagações, fortalecendo assim seu intelecto.
Anos mais tarde, vivendo em Natal (RN) Thabata dá início a sua carreira musical,
utilizando o rap como forma de expressão nas rodas de improviso. No ano de 2005, de
volta a Brasília assumindose como Mc, sua ancestralidade vem à tona com a
descoberta da Cultura Popular Brasileira, um misto de memória e surpresa alimentada
pela embolada, o repente e o samba de coco, que enriquecem o seu trabalho musical.
Ano que teve contato com a Rede Mocambos, com quem atua até hoje.
Durante 10 anos imersos em trabalhos culturais, além de cantora, tornase arte 
educadora de tradição oral e teatro de mamulengo na Casa Moringa, local onde são
realizadas trocas de saberes, oficinas e apresentações artísticas, situada no Espaço
Cultural Mercado Sul em TaguatingaDF.
A necessidade de associar sua bagagem cultural, fez com que a artista lançasse em
2014 o Cd "Novidades Ancestrais”, seu primeiro trabalho autoral, resultado de treze
anos de carreira. O disco conta com onze composições que enfatizam o
empoderamento da raça negra unindo a atitude do RAP enraizado nos batuques
nordestinos e trazem à tona, questões como religião e visão de mundo, representando
as diferentes fases da artista.
As composições trouxeram ainda as influências e pesquisas pessoais dos músicos que
fizeram parte do trabalho, formando a banda Thabata e Dona Imperatriz, composta
por Lieber na bateria, Candido Mariano no baixo, Vitor Fernandes na guitarra, Felipe
Fiuza na percussão e mais algumas participações especiais, como o maestro e
saxofonista Ademir Júnior.
Em resposta ao público, e como resultado deste trabalho fascinante, em 2016 a artista
renova o seu trabalho musical, intitulandose para o público apenas como Thabata e
prepara para seus fãs a realização do show de gravação do DVD “Novidades
Ancestrais”. Um evento gratuito, que ocorrerá no dia 22 de junho às 20h no Sesc
Ceilândia. Ambos os trabalhos contam com o apoio do FACDF.

