
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

O Grupo Cultural AfroReggae é uma 

organização que luta pela transformação 

social e, através da cultura e da arte, 

desperta potencialidades artísticas que 

elevam a autoestima de jovens das 

camadas populares. Tem por missão 

promover a inclusão e a justiça social, 

utilizando a arte, a cultura afro-brasileira e 

a educação como ferramentas para a 

criação de pontes que unam as diferenças 

e sirvam como alicerces para a 

sustentabilidade e o exercício da 

cidadania. 

 

O InfoReggae é uma publicação semanal e 

faz parte dos conteúdos desenvolvidos 

pela Editora AfroReggae. 

 

 

Sede Rio de Janeiro 

Rua da Lapa, nº 180 – Centro 

Rio de Janeiro (RJ) 

+55 21 3095.7200 

 

Representação São Paulo 

Rua João Brícola, nº 24  

18º andar – Centro 

São Paulo (SP) 

+55 11 3249.1168 
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Apresentação 

 

O Grupo Cultural AfroReggae possui oito Grupos Artísticos – AR21, Afro Circo, Afro 

Lata, Afro Samba, Párvati, Trupe de Teatro, Makala Música & Dança e a Orquestra 

AfroReggae. 

Nesta edição vamos apresentar o Makala Música & Dança, grupo artístico do 

AfroReggae reconhecido por uma forte identidade marcada pela mistura de 

elementos da cultura brasileira, principalmente da cultura afro.   

 

 
Foto: www.afroreggae.org 
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Makala 

 

O Makala Música & Dança é o resultado da junção entre dois grupos artísticos do 

AfroReggae: o Makala, formado por músicos percussionistas e o grupo de dança 

Akoní. 

Os ensaios do grupo de música eram marcados por muita energia, desde o início. 

Professores e alunos sempre comentavam que os ritmos dos tambores aqueciam o 

corpo e transformavam o ambiente, em que ensaiavam, em um espaço muito bem 

aquecido.  

 

 
www.afroreggae.org 

 

O grupo associava esse calor à energia necessária para converter o carvão em um 

diamante. Surgiu então a ideia de intitular o grupo de Makala, que em kimbundo, 

dialeto africano, significa carvão. O Makala através do calor de seus movimentos e 

sons da percussão produziria uma cultura única e preciosa, capaz de transformar a 

realidade de muitos jovens nas comunidades do Rio de Janeiro. 
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A União entre a Dança e a Música 

 

O grupo Makala foi convidado para abrir o Encontro Internacional de Jovens, na 

Australia, com outros grupos de dança de diferentes nacionalidades. Os músicos 

dividiram o palco com outros grupos de dançarinos em um show para uma platéia de 

mais de 5 países. A partir desse encontro, surgiu a ideia de trabalhar a música e a 

dança em um só grupo artístico no AfroReggae.   

A instituição já possuía um grupo de dança, composto apenas por meninas, que 

desenvolvia coreografias inspiradas em danças africanas, com o objetivo de 

valorizar a contribuição da cultura negra para os costumes brasileiros. Esse grupo 

era conhecido como Akoní, palavra de origem iorubá e que significa pessoa corajosa 

e forte. 

A junção do grupo de dança Akoní com o grupo de percussão Makala deu início ao 

Makala Música & Dança.  

O grupo, além de mesclar a cultura brasileira com a cultura afro, também incluiu, em 

seus elementos de dança e sons, traços contemporâneos, criando uma identidade 

única e que representa a riqueza da multiculturalidade brasileira.  

Atualmente o grupo artístico, composto por 7 percussionistas e 16 bailarinos, 

apresenta o espetáculo A Viagem dos Eborás.  

 

 
www.afroreggae.org 
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A viagem dos Eborás 

 

É neste contexto de mistura entre as culturas brasileira e africana, que o Makala 

Música & Dança desenvolveu o espetáculo “Viagem dos Eborás”, uma apresentação 

que combina as danças afro-brasileira e contemporânea. 

A obra coreográfica é inspirada numa das lendas mais marcantes no contexto 

africano: a criação do mundo, segundo a tradição Nagô, onde se conta que as 

Divindades Supremas partem do seu reino chamado Orun em caravanas com seus 

primeiros Eborás (Orixás) para a construção da vida na Terra e, com isso, originam 

toda a tradição negra, que se pretendemos resgatar através da arte. 

A “Viagem dos Eborás” é constituída de duas partes, a primeira que traz a tradição e 

a energia ancestral, e a segunda que faz um desdobramento dessa ancestralidade 

até os dias de hoje, passando por vários ritmos negros pesquisados pelo grupo, 

(Bravun, Guiné, Salsa, Jazz, Socca, Funk). Nesse processo de capacitação e 

criação, o grupo consolidou seu estilo próprio na dança e na música. 

 

 
www.afroreggae.org 
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A Dança e a Música como Instrumento de Transformação 

 

A dança é um elemento cultural de grande poder na transformação e inclusão social. 

Através das oficinas de dança, por exemplo, alunos e alunas das comunidades em 

que o AfroReggae atua, têm a oportunidade de conhecer uma diversidade de 

elementos culturais que não estão facilmente disponíveis em seu cotidiano. 

As alunas, nas aulas de jazz, por exemplo, tem acesso a estilos musicais 

que não teriam a oportunidade de ouvir em casa. Ritmos como MPB e a 

música clássica não são comuns em seu dia a dia e, muitas vezes, existe 

o preconceito que acaba impedindo os moradores da favela de conhecer. 

As aulas de dança são uma oportunidade para que todos tenham acesso 

à diferentes formas de cultura. Adélia Costa, professora de dança em 

Vigário Geral. 

As oficinas e grupos artísticos do AfroReggae, que trabalham a dança como 

elemento principal, funcionam como uma nova oportunidade para os jovens que 

desejam viver uma realidade diferente. 

 

 
www.afroreggae.org 

 

Os jovens passam a valorizar e a compreender melhor sua formação histórica, 

quando as oficinas desenvolvem atividades com elementos afro-brasileiros. Esses 

contam a história e se aproximam de sua realidade nos morros e favelas cariocas.  

Todo esse processo é de grande importância, não só para conservar o caráter 

histórico do seu povo, mas também para aumentar a auto estima desses jovens que 

estão acostumados a ver sua cultura associada a elementos negativos, como o 

crime e o tráfico de drogas.   
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Contatos: 

Luana Cabral 

Tel: 55 (21) 3095.7227 

producao.afroreggae@afroreggae.org 
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