
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

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. 
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Apresentação 
 
 

 
Gravar em presídios e dentro de favelas não é tarefa fácil. A Produtora do 

AfroReggae vem, desde 2008, quebrando barreiras e fazendo um diferencial no 

aspecto de produção de material audiovisual.  

Nesta edição você vai conhecer a história, os programas e a equipe da Produtora do 

AfroReggae, formada por profissionais capazes de desenvolver projetos que poucas 

produtoras conseguem. 

  

“A produtora do AfroReggae é uma galera que eu não tenho dúvida que 

faz a diferença no mercado, que é uma galera que, eu não vou dizer que 

é destemida … é uma galera que tem uma atitude, tem uma disposição e 

tem um ideal. Quando você trabalha por uma causa, por um ideal, faz 

muito mais sentido pro lado profissional... você consegue gravar os 

bandidos, você consegue gravar com os empresários, você consegue 

gravar com a polícia, você consegue gravar com todo mundo”. José 

Júnior, Coordenador Executivo do AfroReggae. Papo de Polícia, 3ª 

Temporada. 

 

 

 
Equipe da Produtora da AfroReggae gravando o programa Conexões Urbanas. 



 

3 
 

História da Produtora do AfroReggae 

 
 

A Produtora do AfroReggae surgiu a partir da necessidade de produzir material 
audiovisual em locais não comuns, como presídios e operações do narcotráfico, e de 
um antigo sonho do Coordenador Geral do AfroReggae, José Júnior, em ter uma 
produtora de vídeos.  
 
Até 2008, os vídeos do AfroReggae eram produzidos por empresas terceirizadas. A 
partir de uma demanda para a produção de um vídeo institucional para uma 
empresa, decidiu-se aproveitar a experiência da equipe, que já acompanhava as 
gravações de outros programas da instituição. O trabalho deu certo, bastante 
elogiado e premiado pela crítica e mostrou que a equipe era capaz de caminhar com 
suas próprias pernas. 
 

 
Equipe da Produtora da AfroReggae gravando o programa Conexões Urbanas. 

 
O que diferencia a produtora do AfroReggae é a sua capacidade em produzir 
materiais sobre temas extremamente polêmicos e que exigem a entrada da equipe 
em espaços não comuns à mídia como favelas violentas e presídios.  
 
Grande parte dos funcionários que fazem parte da equipe nasceram e foram criados 
em favelas do Rio de Janeiro. O conhecimento sobre a dinâmica da favela, bem 
como a experiência cotidiana da equipe, permite a realização de gravações que 
poucas equipes de produção conseguem.  
 

“Uma equipe que não tem o DNA do AfroReggae não consegue fazer o trabalho 
que nós desenvolvemos. Não só no processo de gravação, como também o 
processo de edição e montagem do conteúdo são importantes. Não adianta a 
gente ter apenas um bom material se a equipe de edição não tiver o olhar 
diferenciado.” Fabiana Guzman, Coordenadora de Audiovisuais da Produtora do 
AfroReggae.  
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Apesar de todas as dificuldades, Chechena, que nasceu e cresceu em Vigário Geral, 
favela da zona norte carioca, entrou para o AfroReggae quando tinha apenas 16 
anos de idade e, por meio de um grupo de teatro aprendeu a usar a perna de pau. 
Foi através de seu destaque com a perna de pau que Chechena foi convidado a 
fazer parte do Ringling Brothers, grupo de circo famoso nos Estados Unidos. Lá 
desenvolveu o interesse por filmagem e fotografia e aprendeu a trabalhar com 
materiais de última geração.  
  

“Eu na verdade sai do AfroReggae mas nunca deixei de ser AfroReggae. Em 
2004 o Júnior foi para os Estados Unidos apresentar o Favela Rising. Peguei um 
avião e fui nele falar que queria voltar para o Brasil e trabalhar com filmagem no 
AfroReggae. O Júnior me chamou para gravar o Conexões Urbanas no Piscinão 
de Ramos. Fomos com minha câmera mesmo e viram que eu tinha jeito pra 
coisa.” Chechena comentando sobre sua entrada na Produtora do AfroReggae.  

 
Assim como Chechena, a equipe conta com profissionais que moram ou já moraram 
na favela, que desejam mostrar e divulgar a realidade de seu cotidiano, marcado por 
tiros e violências, mas também com muita alegria e esperança. Esse sentimento faz 
a Produtora do AfroReggae ter um olhar único e diferenciado.  

 
 

 

 
Equipe Prdotura AfroReggae em gravações externas 
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Os Programas 
 
 
 

A Produtora do AfroReggae, em parceria com canais como o GNT e  o Multishow, 
desenvolve trabalhos que focam em públicos marginalizados pela sociedade. De 
acordo com a equipe, os programas são importantes por abordar todos os tipos de 
temas e informar à população sobre uma realidade desconhecida ajudando pessoas 
a buscarem uma vida mais digna. Confira alguns dos trabalhos desenvolvidos pela 
equipe. 
 
 
Conexôes Urbanas 
 

O Conexões Urbanas, a princípio, era um circuito de espetáculos apresentados nas 
comunidades do Rio de Janeiro. O AfroReggae levava o Palco Concha de 
Copacabana para as principais praças das comunidades e apresentava artistas 
como Adriana Calcanhoto, Gilberto Gil e Caetano Veloso, quebrando assim as 
barreiras do preconceito e levando à favela culturas, antes distantes.  
 
Com o término do projeto apresentando shows, o Coordenador Executivo do 
AfroReggae, José Júnior decidiu, em 2008, utilizar o nome Conexões Urbanas em 
um novo projeto audiovisual com objetivo de criar elos sociais em mundos distantes 
entre si. Com exibição às 22h30, em temporadas anuais, aos domingos no 
Multishow, o programa se conecta aos mais recentes pensamentos de 
sustentabilidade, tecnologia social, cidadania e principalmente paz. Um programa 
para gerar reflexão e ação.  
 
Ao fim da exibição da 6ª Temporada, o programa completará 100 episódios. Nesta 
temporada, serão apresentados 15 novos episódios mostrando histórias impactantes 
e temas que exploram problemas sociais. José Junior acompanha operações 
policiais; visita um Presídio de Ribeirão das Neves/MG, considerado padrão em 
excelência; entrevista personalidades como Cissa Guimarães para mostrar sua 
história de superação; conversa com o grupo O Rappa, a banda de “todas as 
classes”; aborda assuntos delicados como a pedofilia e coloca o espectador cara a 
cara com outras realidades escondidas, como a transexualidade.  
 
 

 
Divulgação do Conexões Urbanas 6ª Temporada. 
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Paixão Bandida 

 
 

O Paixão Bandida fala sobre a história de mulheres que, em nome do amor, acabam 
se envolvendo com o crime. A 1ª Temporada da série Paixão Bandida apresentou 
histórias de mulheres que se apaixonam por homens envolvidos com o crime. A 
partir de então a vida dessas mulheres nunca mais é a mesma.  
 

A série mostrou como a vida de quatro mulheres se transformou, a partir do 
momento que começaram a se envolver com homens ligados ao crime. O programa 
é contado através da visão dessas próprias mulheres, seu cotidiano, quem são e 
que tem o mesmo direito de amar e ser amada, como todas as outras mulheres. A 2ª 
Temporada contará a histórias de homens apaixonados por mulheres encarceradas. 
Com data prevista de estréia para março de 2014, as gravações já estão sendo 
realizadas.  
 
 

“Eu acho que essa coisa, esse fascinio pela situação de ser a namorada 
dele, do cara mais… é o cara e tal. Isso que me envolveu. Pelo dinheiro 
não, era pelas coisas que a gente curtia, a gente vivia uma vida sem 
regras, sem leis. Em plena segunda feira, se tivesse que sair à noite, a 
gente saia, não tinha horário, era estar na praia” Depoimento de Daniela 
Pereira no Paixão Bandida.  

 
 
 

 
Protagonistas do Paixão Bandida: Viviane, Renata, Bia, Dani 

 

 

Papo de Polícia 

 
 
O reality Papo de Polícia mostra o cotidiano policial de quem escolheu essa vida 

arriscada. Assim, a série mostra a força, as convicções, a fé e até as dúvidas de 

homens e mulheres que escolheram servir e proteger. 
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A primeira edição do programa foi ao ar em fevereiro de 2011, mostrando outra 

perspectiva sobre o complexo do Alemão. A segunda temporada do Reality teve 

como protagonistas um sargento paraense. Já a terceira temporada tem como 

protagonista uma mulher, a cabo da Policia Militar Flavia Louzada e traz entrevistas 

e o dia a dia da policial, tanto no batalhão, como atuando fora dele. 

O programa mostra todos os elementos que transformam a vida dos policiais em 

algo muito arriscado. A 4ª Temporada será exibida no 1º semestre de 2014. 

 

 

 

 
Cartaz de divulgação do Papo de Polícia 
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Área Educativa 

 
 
 
A Produtora do AfroReggae também desenvolve materiais audiovisuais que facilitam 
o trabalho da equipe técnica social e ampliam o impacto nas comunidades 
atendidas.  
 
Um exemplo é o Vídeo da Água, produzido a partir de 
uma necessidade identificada pela equipe tecnica social, 
na realização de um dos projetos do AfroReggae, em 
conscientizar a população sobre a importância de se 
purificar a água antes de consumi-la. 
 
Outro material educativo elaborado é o vídeo que 
debate sobre o preconceito contra travestis e 
transexuais. Em um encontro desenvolvido pelo Projeto 
Além do Arco Íris, identificou-se que o preconceito e a 
discriminação contra as pessoa de identidade trans é 
um dos principais responsáveis por excluí-las da escola, 
do mercado de trabalho, e da sociedade, como um todo.  
 
A partir da gravação dos depoimentos das participantes, 
foi elaborado um vídeo educativo mostrando sobre a 
urgência do combate ao preconceito na construção de 
uma sociedade verdadeiramente justa. 
 
 
Na Realidade 
 
 
Os vídeos produzidos também são importante por 
compartilhar a tecnologia social desenvolvida pelo 
AfroReggae. Com o objetivo de alcançar o maior 
número de profissionais da área social, a produtora, em 
conjunto com outras áreas da instituição, desenvolveu o 
Na Realidade, curso nos moldes EAD que trabalha o 
fazer social para que, cada vez mais, a prática social alcance resultados na vida das 
pessoas.  
 
As aulas são disponibilizadas gratuitamente por meio da internet, bem como 
materiais de apoio como textos e Estudos de Caso para refletir sobre os temas. O 
aluno precisa apenas realizar um cadastro e está pronto para se capacitar. Todos os 
cursos emitem certificados.  
 
O primeiro curso, O LIMITE DO TRABALHO SOCIAL, buscou debater os 
verdadeiros limites do trabalho de um técnico social. O segundo, com lançamento 
previsto para o início de 2014, apresentará uma metodologia desenvolvida pelo 
AfroReggae para o acompanhamento das famílias atendidas pela instituição, o Risco 
Social Familiar.  

                                                                                   

Vídeo Água   
http://youtu.be/MVKMytjA1I0                                                                                   

Vídeo Diversidade                                            

http://vimeo.com/812324
33 

Na Realidade 
narealidade.afroreggae.org.br 

http://youtu.be/MVKMytjA1I0
http://vimeo.com/81232433
http://vimeo.com/81232433
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As Etapas da Produção  
 
 
 
O processo de gravação começa desde o momento de decisão do tema que será 
abordado. Todos os colaboradores da equipe se unem e decidem a pauta dos 
programas.  
 
Com o tema em mãos, a equipe passa para o processo de pesquisa, elaboração do 
roteiro e definição dos locais de gravação. Os produtores e assistentes de produção 
são responsáveis por viabilizar as gravações, uma das etapas mais importantes e 
difíceis, uma vez que os temas abordados, normalmente, exigem que a equipe grave 
em locais precários e de difícil acesso.  
 
Depois de gravar o vídeo e o áudio, o material é encaminhado para os editores que 
finalizam o material, fazem os ajustes necessários, como inclusão de trilhas e 
elementos gráficos, e deixam o material pronto para exibição. O trabalho de um 
editor é de grande importância para o resultado final do vídeo.  
 
O que auxilia no trabalho da Produtora e contribui para que o material se diferencie 
no mercado é o fato de que parte dos funcionários nasceu e foi criada na favela. 
 
A equipe de produção é formada por cinegrafistas, responsáveis por toda o material 
de vídeo, operadores de áudio, produtores, editores, roteiristas, pesquisadores e 
diretores.  

 
 
O Que Vem Pela Frente 

 
 

Outros programas estão em trabalho de pré produção, como o “Sem Pai, Nem Mãe” 
que vai contar a história de pessoas que ficaram órfãs cedo, mas que conseguiram, 
em algum momento, dar uma guinada na vida. 
 
Está sendo criado também O “Outras Brasileiras”, uma série que vai mostrar a 
realidade de brasileiras invisíveis no dia-a-dia. Essas mulheres amam, trabalham e 
tentam fazer atividades normais cotidianamente, apesar de terem a sua identidade 
negada pela sociedade, por serem mulheres trans.  
 
Além desses projetos, em dezembro estreará no canal Mulstishow um novo 
programa de auditório que promove debates entre forças antagônicas que nunca 
estariam em um mesmo espaço. No primeiro episódio, estarão no palco do Zona 
Neutra Ex-traficantes e policiais do BOPE debatendo sobre suas diferenças. 
 
Em 2015, a série O Preço, produzida pela Produtora do AfroReggae em parceria 
com a Cinevídeo, foi escolhida entre 40 projetos de toda a América Latina para 
estrear na televisão. A série apresentará uma história de ficção inspirada no serviço 
de inteligência do Rio de Janeiro que, a partir de 1997, desenvolveu estratégias a 
fim de combater o alto índice de sequestros na cidade.   
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