
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

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 

 

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

Lata, Afro Samba, Párvati, Trupe de Teatro, Makala e a Orquestra AfroReggae. 

Nesta edição vamos fechar a série Grupos apresentando o Afro Lata. 

O que para muitos é mais um pedaço de lixo, como um cabo de vassoura, uma lata 

de óleo e um balde de plástico, para os integrantes do Afro Lata esses objetos são 

matéria-prima para uma explosão musical contagiante.  

Em 2013, o grupo apresentou um verdadeiro espetáculo em um dos principais 

palcos do Rock in Rio. A batida dos instrumentos, o movimento dos corpos e a 

parceira com a banda portuguesa The Gift impressionou a todos que estavam 

presentes ou assistiram pela televisão. Conheça e se divirta com a batida do Afro 

Lata.  

 

 

 
Afro Lata em Vigário Geral. Foto: Carlos Fofinho 
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A Primeira Baqueta 

 

Em 1998, dois jovens da comunidade de Vigário Geral acompanhavam as aulas de 

percussão, no prédio do AfroReggae, pelo lado de fora. Não entravam porque 

achavam que as batidas do som eram parecidas com a dos tambores e atabaques 

do Candomblé e Umbanda, e não tinham autorização das mães para acompanhar 

as aulas, já que eram de outra religião.  

Os dois garotos, com apenas 7 anos de idade, tentando reproduzir o som que 

ouviam de dentro das oficinas, começaram a fazer batuques com latas e pedaços de 

pau. Descobriram que o som era muito parecido e que era bem recebido dentro de 

casa.  

O grupo de crianças fazendo som a partir de materiais coletados na rua cresceu e 

começou a chamar a atenção na comunidade. Paulo Negueba, antigo instrutor do 

AfroReggae, foi um dos curiosos que conheceu o trabalho dos garotos e os convidou 

para fazer parte das oficinas de percussão do AfroReggae. As aulas utilizavam 

instrumentos musicais feitos, pelos próprios alunos, a partir de materiais reciclados 

coletados na comunidade, em sua maioria latas. Surge então, o Afro Lata.  

Com o seu trabalho já reconhecido, os músicos estiveram ao lado de artistas como 

Daniela Mercury, Fernanda Brum e em importantes espaços como o palco do 

Réveillon de Copacabana e o prédio da ONU, em Genebra.   

 

No palco quem estará conosco será o AfroLata, e creio que será, mais 

que uma mistura, uma experiência de quem ama a música e sobretudo 

de quem viu na música uma forma de traçar o seu destino. Nós, que 

viemos de uma cidade com pouco mais de seis mil habitantes e vimos 

na música uma forma de combater o isolamento cultural que existia no 

nosso começo. Os músicos do Afro Lata viram na música uma forma 

de escolher outro caminho, abriram-se assim ao mundo e viraram as 

costas ao caminho óbvio e cinzento que as comunidades do Rio muitas 

das vezes apresentam. Será um show para desfrutar do momento e 

sobretudo de agradecimento à música que nos mudou a vida. Nuno 

Gonçalves, integrante da banda The Gift comentando sobre o show no 

Rock in Rio, 2013.   
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Som a Partir do Não Convencional 

 

As grandes inspirações do Afro Lata foram as próprias oficinas do Afroreggae e 
outros grupos de música pelo mundo que também fazem som a partir de 
instrumentos não convencionais.  

O produtor da banda, Clóvis Alexandre, destaca o grupo Stomp como uma das 
grandes inspirações para o trabalho do Afro Lata.  

Stomp é um grupo do Reino Unido que mistura a dança, a dramatização e a 
percussão a partir de objetos comuns do dia a dia, criando um espetáculo musical 
totalmente inovador. A palavra stomp se refere à uma modalidade do teatro em que 
o corpo do ator se mescla com outros objetos para a produção de sons 
percussionistas.  

Quem trouxe o Stomp para o grupo foi o Paulo Negueba. Ele 
apresentou um DVD com o show deles e ficamos todos 
impressionados como que os caras tiravam som desde a água até a 
mordida de maçãs. O som deles era muito bom e foi inspirador para o 
nosso trabalho. Eles já vieram ao Rio e conheceram o nosso trabalho. 
Ficaram impressionados com a nossa apresentação. Clovis, produtor 
do Afro Lata.  

 

 
Afro Lata em Vigário Geral. Foto: Carlos Fofinho 
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Todos os instrumentos utilizados pelo Afro Lata são produzidos a partir da 
reciclagem de materiais coletados na rua e em ferros velhos. Os próprios músicos 
realizam pesquisas com os diferentes materiais encontrados e desenvolvem novos 
instrumentos.   

Outra inovação do Afro Lata é a combinação entre a música e a dança. As batidas 
da percussão são acompanhadas por coreografias de diversas vertentes. O grupo 
recebe alunos não só das oficinas de percussão, como também alunos das oficinas 
de dança que se identificam com a batida.  

O grupo hoje é formado por 20 percussionistas de idades variadas, entre 15 e 27 
anos. A maior parte dos integrantes são professores das oficinas de percussão e 
multiplicadores do trabalho realizado pelo grupo.  

 

 
Afro Lata e The Gft no palco Sunset - Rock in Rio 2013 
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Energia Transformadora 

 

Exemplo de sustentabilidade e de uma vida melhor, o Afro Lata é uma das principais 
expressões do trabalho desenvolvido pelo AfroReggae. Criativo e transformador o 
grupo tem como meta contribuir com sua música para o estabelecimento de um 
mundo que supere os preconceitos, as desigualdades e as injustiças.  

Os instrumentos usados para percussão estão entre os mais antigos inventados pelo 

homem. Eles são instrumentos musicais, cujo som é obtido através do impacto, 

atrito ou agitação, com ou sem auxílio de baquetas. Esse movimento estimula não 

só a coordenação motora dos alunos, como também desenvolve a musicalidade e 

possibilita uma experiência que permite o alívio de ansiedades e conflitos trazidos 

pelo dia a dia.  

O AfroReggae, desde o início de seu trabalho em Vigário Geral, percebeu o forte 

interesse dos meninos e meninas no som da percussão e a possibilidade de 

transformação da vida através da música.  

Vários jovens já tiveram o trajeto de sua vida transformado pelas oficinas de 

percussão. O jovem Rafael Pires, hoje fotógrafo do Núcleo do AfroReggae de 

Parada de Lucas já foi viciado em crack e trabalhou para o tráfico do Complexo do 

Alemão. Foi através da percussão que Rafael conheceu novas oportunidades e 

novas referências para seguir em frente e superar seus problemas: 

A arte mudou minha vida. Trabalhar com arte e música ajudou a mudar 

minha vida, eu me socializei mais conhecendo culturas diferentes, 

explorando outros lugares, fora da comunidade. Entrei na oficina de 

percussão no projeto Itinerários Aliados e vi novas portas para o meu 

caminho. Rafael Pires, fotógrafo em Parada de Lucas. 

 

O Afro Lata é uma referência para todas as crianças e jovens envolvidas nas 

oficinas da instituição. Suas apresentações e seu reconhecimento inspiram novos 

caminhos pelo Rio de Janeiro e por todo o mundo.  

Contatos: 

Duda Vasconcellos 

Telefone: (21) 3095 7200 

E-mail: 
eduardo.vasconcellos@afroreggae.org 
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