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Inaugurado em 12 de outubro de 1808, um dos propósitos da criação 
do Banco do Brasil era responder à crescente demanda por capital 
que a intensificação do comércio passava a exigir após a abertura 
dos portos às nações amigas. O Banco do Brasil foi o primeiro passo 
para instituir um sistema financeiro no país e estabelecer condições 
monetárias e de crédito para o desenvolvimento do comércio. 
Com a sua primeira agência instalada em prédio da antiga Rua 
Direita, esquina com a São Pedro, edificação e logradouro desapare-
cidos com a abertura da Avenida Presidente Vargas no início de 
1940, no Rio de Janeiro, o BB tornou-se, à época, o quarto banco 
emissor de moeda no mundo, depois do Banco da Suécia (1656), da 
Inglaterra (1694) e da França (1700).
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Inaugurado em 12 outubro de 2000, após uma grande reforma de 
adaptação ao Edifício Tancredo Neves, o Centro Cultural Banco do 
Brasil Brasília foi criado com o objetivo de reunir em um só lugar 
todas as formas de demonstração de arte e criatividade possíveis, 
para levá-las ao público da Capital. 

O edifício Presidente Tancredo Neves, faz parte de um conjunto de 
obras arquitetônicas assinadas por Oscar Niemeyer. Com seu imenso 
projeto paisagístico, idealizado por Alda Rabello Cunha, o prédio 
conta com amplos espaços de convivência, café, restaurante, 
galerias, sala de cinema, teatro, salas multiuso, jardins e uma praça 
central para eventos abertos, onde são realizados shows, espetácu-
los e performances.  

CCBB BRASÍLIA 
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O CCBB Brasília possui compromisso com a acessibilidade e inclusão 
em todas as suas acepções. Os espaços foram projetados para 
garantir o acesso aos portadores de necessidades especiais. A 
acessibilidade e pluralidade cultural também são materializadas na 
diversidade da programação com música, artes plásticas, cinema, 
teatro, dança e educação, nas entradas gratuitas ou com ingresso a 
preço reduzido, promocional e com descontos. Toda ação busca 
contemplar o maior número possível de pessoas de todas as idades e 
classes sociais , bem como o reconhecimento de artistas renomados 
e a valorização dos artistas locais. 
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Só em 2019 o CCBB Brasília contou com mais de 1 milhão de 
visitantes, e hoje faz parte do roteiro de grandes produções 
culturais, se tornando-se a terceira instituição cultural mais visitada 
no país e uma das quarenta mais visitadas no mundo, segundo 
ranking da publicação The Art Newspaper, de abril de 2014.

Atualmente é reconhecido no cenário Turismo-Cultura como um dos 
principais e mais importantes pontos culturais de Brasília, pela 
intensa, diversificada, acessível e inclusiva programação de projetos 
de culturais, além de gerar empregos diretos e indiretos e realizar 
ações sociais e de inclusão. 

ATUAÇÃO DO CCBB
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Sala de cinema, teatro, galerias, praça, espaços de convivência e 
jardins formam o conjunto de ferramentas dinâmicas e 
personalizáveis para a elaboração de programação,e realização de 
projetos de diferentes origens e formatos de montagem. 

ESPAÇOS 
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O cinema já recebeu inúmeras mostras desde sua inauguração, com a 
exibição de filmes em parceria com Embaixadas, festivais mundiais 
de animação, como o Anima Mundi, e cinema independente, a 
exemplo da Mostra de Filmes Livre. Grandes nomes do cinema 
mundial também já estiveram nas telas do cinema do CCBB, como 
Stephen King, Estúdios Ghibli, Scorsese, Vera Chytilová, Spike lee, 
Tim Burton e outros. A sala também tem estrutura para a realização 
de encontros, debates, palestras e entrevistas com convidados.  

CINEMA
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Palco para grupos de teatro de ampla notoriedade e também 
iniciantes, o Teatro do CCBB tem na memória a passagem de 
grandes equipes técnicas, diretores e artistas, que marcaram 
presença por meio de festivais, peças, musicais, debates e palestras. 

TEATRO
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Já foram apresentados nesse espaço cênico espetáculos como a 
adaptação Dogville, com Larissa Maciel (indicado ao 7° Prêmio 
Botequim Cultural); Por que não vivemos, com Camila Pitanga 
(indicado à melhor direção, por Márcio de Abreu); 

Palhaços, com Dedé Santana; Saltimbancos, de Hugo Rodas; Vamos 
comprar um poeta (indicado a melhor atriz pelo VIII Aplausos Brasil), 
A ponte (indicado a melhor direção pelo VIII Aplausos Brasil), e os 
festivais Cena contemporânea e Movimento Internacional de Dança 
(MID), dentre outras apresentações. 
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As galerias e espaços expositivos são amplos e possuem característi-
cas que podem ser personalizadas de acordo com cada exposição 
idealizada para o local, dispondo de três galerias, de um pavilhão de 
vidro e das áreas externas do prédio. As galerias são amplas, 
climatizadas e possuem o diferencial de interligação por passarelas, o 
que oferece a possibilidade de conexão entre as obras exibidas em 
cada uma delas, facilitando a contextualização de um roteiro que as 
integre de acordo com história ou tema do projeto.

ARTES PLÁSTICAS
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O pavilhão de vidro é uma obra de concepção singular e proporciona 
vista privilegiada para a Ponte JK, um dos monumentos mais bonitos 
de Brasília. Como uma grande e imponente caixa de vidro, possui 
visibilidade externa e interna em todas as suas faces. Essa 
característica permite que a grande estrutura se destaque nos jardins 
do CCBB, pois torna possível montagens expositivas de todo porte, 
com visibilidade para quem estiver dentro e fora do Pavilhão. Neste 
espaço singular, já foram realizados, também, coquetéis e outros 
tipos de intervenções artísticas e eventos.
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Inaugurado em outubro de 2016, o Museu Banco do Brasil se torna 
um importante espaço no cenário cultural de Brasília. Sua exposição 
permanente “Acervos do Brasil” traduz a importância de apresentar 
ao público momentos históricos da economia brasileira e reúne 
importantes obras de arte de diferentes épocas do país. Nela, o 
visitante é surpreendido com a reunião inédita de quadros, 
esculturas e também de itens que contam parte da história da 
economia do país.

Após pesquisas e um verdadeiro garimpo por dependências de todo 
o Brasil, foram trazidas 76 obras de artistas como Di Cavalcanti, 
Tomie Ohtake, Carlos Scliar, Athos Bulcão e Burle Marx, além de 
itens ligados ao exercício da atividade bancária como documentos 
de valor histórico, moedas, equipamentos, objetos e mobiliário.

O espaço de mais de 6 mil m2 conta com um elegante hall para 
recepcionar seus visitantes, incluindo um charmoso café onde as 
pessoas poderão terminar sua visita apreciando a vista de um dos 
pontos turísticos mais emblemáticos de Brasília.

MUSEU BB



A área externa é composta por grandes jardins, divididos em dois 
platôs. São espaços ao ar livre, abertos, ventilados, ornados com 
árvores nativas do cerrado, e de uma vista primorosa que servem de 
cenário para meditação, prática de yoga, recreação, shows e 
intervenções artísticas e é onde se encontram também as exposições 
e instalações permanentes do CCBB. Os jardins do CCBB já 
acolheram projetos nascidos e reconhecidos como Picnik; além de 
shows, apresentações de orquestras, festival em formato Drive-in e 
festivais de cinema aberto.
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O Casulo Interativo, feito especialmente para as crianças se aproxi-
marem da arte, possui um painel interativo e quatro obras - Casulo, 
Lagarte, Navete e Colméia – que foram idealizados por Darlan Rosa, 
o mesmo artista que anos atrás criou o famoso personagem nacional 
da vacinação, o Zé Gotinha; a outra exposição se chama Améfrica, e 
foi criada pela artista plástica paulista Denise Milan, pioneira do 
Movimento Arte Pública no Brasil e que já participou de Bienais com 
reconhecimento nacional e internacional.
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CASULO INTERATIVO
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Brasília é uma cidade que vive a feliz contradição de ter lugares
tradicionais apesar de ser ainda muito jovem. Entre esses
estabelecimentos, o Carpe Diem tornou-se, com seus 29 anos de
existência, um nome consolidado como um restaurante tradicional
da jovem capital.

O restaurante sempre ferveu abrigando pensadores, jornalistas, 
artistas e quem gosta de conviver com o burburinho intelectual da 
cidade. Não à toa, o Carpe Diem já foi palco para o lançamento de 
livros, revistas, CDs, exposições e shows.

A unidade do Carpe Diem do Centro Cultural Banco do Brasil foi 
inaugurado em 2019 e está instalado em uma arquitetura moderna 
assinada pelo mestre Oscar Niemeyer. Um belo lugar para se 
apreciar uma boa comida e os eventos
culturais que ocorrem no CCBB.

Instagram: @carpediembsb
Facebook: facebook.com/CarpeDiemBSB
Site: www.carpediem.com.br
Telefone : 61 99944-2004 / 3108-7437

CARPE DIEM
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O Mão Brasileira é um espaço localizado no térreo do CCBB Brasília 
que apresenta obras de ícones da arte popular brasileira, artefatos 
de designers nacionais e internacionais, joias autorais, livros de arte 
brasileira e design, além de brinquedos artesanais.

Apresenta também o trabalho feito pelas mãos criativas de 
associações, coletivos indígenas e quilombolas de diversas regiões 
do Brasil.

O fio condutor do Mão Brasileira é a riqueza plural da cultura, 
abrigando aproximadamente 6000 itens com histórias, identidades, 
memórias, laços afetivos e brasilidade, garimpadas cuidadosamente 
Brasil afora.

Instagram: @maobrasileira
Facebook: facebook.com/maobrasileira
Telefones: 61 3108-7041 / 61 99147-0055

MÃO 
BRASILEIRA



D
iv

u
lg

aç
ão

Fundado em 23 de março de 2016, o Capital Bistrô construiu sua 
história como um restaurante familiar, além de imprimir em sua 
identidade toda a alegria, cultura e jovialidade de Brasília. 

Em Setembro de 2020 chegou ao CCBB Brasília, inaugurando uma 
nova unidade. Localizado no vão central, apresenta aos visitantes do 
centro cultural uma gastronomia artesanal, conceitual, saborosa e 
autêntica, além de criatividade e cuidado na elaboração de seus 
pratos.

Instagram: @capitalbistrodf 

CAPITAL BISTRÔ
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Gratuito, localizado em frente à praça central. 
BICICLETÁRIO

Estacionamento gratuito e com vigilância durante os
eventos da programação mensal.

VEÍCULO PARTICULAR

•103 - Rodoviária do Plano Piloto - SCES /Av. Nações Sul / W3 Sul
•103.2 - Rodoviária do Plano Piloto / W3 Sul / Av. Nações Sul / SCES
•103.3 - |CORUJÃO| Rodoviária do Plano Piloto /W3 Sul / 
Av. das Nações Sul / Pontão do Lago Sul / Pier 21 / Orla Sul / SCES

ÔNIBUS

Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Trecho 02 
Lt 22, 70200-002 Brasília, DF. 

ENDEREÇO

 ao  CCBB Brasília
COMO CHEGAR



D
iv

u
lg

aç
ão

• Vagas exclusivas de estacionamento. 
• Acesso por rampas ao Teatro e às Salas de Exposições. 
• Elevador entre as salas de exposições. 
• Sanitários especiais.
• Intérpretes em LIBRAS.
• Audiodescrição nas exposições.
• Sessões especiais de teatro e cinema com interpretação em 
LIBRAS e audiodescrição.

ACESSIBILIDADE
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 /ccbb.brasilia /ccbbbrasilia@ccbb_df

As redes sociais do CCBB apresentam conteúdos diversos como a 
programação cultural, playlists (Spotify), atrações on-line, vídeos, 
informações e curiosidades, promovendo o consumo de arte e 
cultura  também no meio digital.

Siga o CCBB Brasília nas redes e acompanhe toda a programação: 
https://www.instagram.com/ccbbrasilia/
https://www.facebook.com/ccbb.brasilia/
https://twitter.com/ccbb_df
Telefones: 61 3108-7600

REDES
SOCIAIS



Confira conteúdos de:
artes plásticas, teatro, música e cinema 

em nossas redes sociais.

#CCBBemCasa

Nossa programação
também está online!



Fotografe o código
e acesse a página
do CCBB no Facebook.  

bb.com.br/cultura
Programação mensal completa

/ccbbbrasilia@ccbb_df  /ccbb.brasilia
INFORMAÇÕES

PROMOÇÕES
CURIOSIDADES

BILHETERIA E INGRESSOS

 

Exposições: entrada gratuita.
Demais atividades: Consulte a 
programação.

A aquisição de ingressos pelo valor de 
meia-entrada seguirá os critérios previstos 
nas legislações federal, estadual e municipal. 

Clientes Banco do Brasil têm 50% de 
desconto no valor integral dos ingressos, na 
compra com Ourocard.

Adquira seus ingressos exclusivamente pelo 
aplicativo Eventim ou no site 
eventim.com.br.  (O funcionamento da 
bilheteria física está suspenso.)

Pode haver limitação na quantidade de 
ingressos por pessoa. 

O guarda-volumes está, temporariamente 
fora de uso. Não é permitida a entrada nas 
salas de exposições portando bolsas, 
mochilas e grandes volumes. 

INFORMAÇÕES

INGRESSO
Entrada Franca

COMO CHEGARHORÁRIO

Não é permitida a entrada no teatro, no 
cinema e nas salas de exposição portando 
alimentos ou bebidas.

Não será permitida a entrada após o início 
dos eventos de música e teatro.
Verifique, em nosso site, as regras para 
a utilização do jardim.

SERVIÇOS
O CCBB Brasília funciona de terça a 
domingo, das 9h às 17h.

Galerias e Museu Banco do Brasil 
– 1º andar
Terça a domingo, das 9h às 17h. 
Informações: (61) 3108 7600 e 

 ccbbdf@bb.com.br.

ENDEREÇO
Centro Cultural Banco do Brasil
SCES, Trecho 2
Brasília/DF
(61) 3108 7600

SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria BB: 0800 729 5678
Deficiente Auditivo 
ou de Fala: 0800 729 0088
ccbbdf@bb.com.br
Licença de funcionamento nº 00340/2011.
Governo do Distrito Federal/Brasília/
Distrito Federal.
Validade: prazo indeterminado. 
 

 

INGRESSO
Entrada Franca

COMO CHEGARHORÁRIO

INGRESSO
Entrada Franca

COMO CHEGARHORÁRIO
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