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O Grupo 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 

 

Essa 60ª Edição do InfoReggae apresenta a terceira e última parte de uma série que 

publicamos para marcar a histórica e emocionante passagem do AfroReggae em 

Cabo Verde, África, entre setembro de 2013 e novembro de 2014, com o Projeto de 

Inclusão Social dos Jovens. 

 

Já falamos dos nossos principais parceiros e dos jovens cabo-verdianos 

beneficiários do projeto.  As Nações Unidas, financiadora, o Governo de Cabo 

Verde, com os Ministérios da Juventude e também da Educação, as organizações 

não governamentais locais.  Os moradores de Achada Grande Frente, Safende, Tira 

Chapéu. 

 

Nessa nova edição falamos do dia a dia da equipe na cidade de Praia, capital de 

Cabo Verde, resumindo os Diários de Bordo, produzidos durante as quatro Missões 

Humanitárias do AfroReggae na África. 

 

Desde o primeiro dia, da primeira missão, a equipe fez registros do trabalho, das 

impressões de viagem, com a intenção de partilhar com a equipe no Brasil a 

experiência africana.  

 

Os diários também têm o papel de preservar a memória do que estávamos fazendo 

naquela terra distante e especial. Foram produzidos mais de 120 Diários de Bordo.  

 

Aqui, apresentamos uma síntese dos registros, mas a íntegra dos documentos 

estará disponível para leitura e pesquisa no portal afroreggae.org e no Centro de 

Documentação AfroReggae.  

 

Estes registro são a garantia de que esta memória não vai se perder com tempo. Ela 

precisa estar disponível como ferramenta para pensar o que virá pela frente. 

 

Os dias e meses vividos com intensidade pela equipe em Cabo Verde seguem 

presentes nas mentes e corações de cada um, mas não há dúvida de que através 
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dos Diários de Bordo os sonhos, desafios, realizações e emoções vivenciadas serão 

compartilhados com muitos outros. 

 

O AfroReggae trabalhou em Cabo Verde com responsabilidade e competência, mas 

o que marcou, de fato, o resultado da experiência foram o respeito, a emoção e o 

amor de desenvolver um projeto com um povo que acredita na vida. 

 

Se por um lado a equipe foi lá para ensinar, não há duvidas de que o aprendizado 

com a realidade local foi diário e muito intenso. 

 

As almas de brasileiros e africanos se misturaram e, mais que tudo, se uniram no 

sonho da liberdade e da igualdade. 

 

Almas unidas para sempre, compromissadas com um mundo muito melhor. Um 

mundo de todos e para todos. 

 

Almas unidas nas lutas, nos sonhos e na coragem de mudar o que precisa ser 

mudado; construir o que for preciso, e reafirmar, com palavras e ações, que as 

desigualdades, as contradições sociais e a pobreza podem ser e serão superadas. 

 

Almas que se movem para que a vida possa, de fato, ser diferente. 

 

Almas que amam as pessoas sem impor condições, diferenças. 

 

Almas que acreditam. 

 

Vamos sempre em frente. 

 

Marcelo Reis Garcia 

Coordenador Editorial 
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Conhecendo terrenos 
 

A primeira missão 
 

A equipe do AfroReggae desembarcou em Cabo Verde para iniciar efetivamente o 

Projeto de Inclusão Social dos Jovens no dia 19 de setembro de 2013. Bruna 

Camargos, Ana Cristina Silva e Johayne Idelfonso chegaram ao Aeroporto Nelson 

Mandela com a missão de integrar pessoas, grupos e instituições num movimento 

intenso de mudança, inclusão e criação de oportunidades. 

 

O AfroReggae chegou a Cabo Verde como parceiro das Nações Unidades e do 

governo cabo-verdiano, levando ao país toda a sua experiência de trabalho com arte 

e cultura como instrumentos de inclusão e também em gestão social.  A meta é 

contribuir com a estruturação da gestão social de Cabo Verde, capacitando a equipe 

regional em expressões culturais como circo, música, percussão, teatro e grafite e 

também na aplicação da metodologia do Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, 

desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, 

que considera na definição da condição de pobreza, de aspectos que vão além da 

renda, como educação, habitação e saúde. 

 

Na agenda desse primeiro dia, o reconhecimento da cidade de Praia e um encontro 

com a equipe das Nações Unidas, que financia o projeto por meio do PNUD. 

Reunião com o Governo de Cabo Verde que coordena as ações, por meio do 

Ministério da Juventude Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos, que é 

o gestor do projeto, também está na agenda.  

 

Mas todas as expectativas estão nos encontros nos bairros, os “terrenos”, onde vive 

a população mais pobre e os jovens cabo-verdianos que darão vida ao circo, aos 

pincéis e aos tambores do AfroReggae.  
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Primeiros dias nos terrenos: 

 

 Encontro com o grupo da Associação para as Crianças Desfavorecidas, 

ACRIDES, organização parceira no bairro de Tira Chapéu. 

 

 Reunião com a Corrente de Activistas, em Achada Grande Frente. 

 

 Encontro com técnicos da Associação Solidariedade e Desenvolvimento Zé 

Muniz, no Espaço Aberto Safende.  

 

 Visita aos artesãos que produzem os instrumentos e materiais para as 

oficinas de percussão, circo e grafite. 

 

Logo no primeiro dia de visita aos terrenos, em Tira Chapéu, a equipe AfroReggae 

se depara com um desafio. O espaço destinado às oficinas é uma escola 

desativada, vazia já há algum tempo, com salas e banheiros sujos. A equipe anota, 

em vermelho: organizar um mutirão de limpeza com urgência! 

 

Chove muitos nestes primeiros dias em Cabo Verde e as ruas estão cheias de lama. 

Na verdade, a equipe caminha em meio a uma mistura de barro, fezes e urina. Mais 

tarde, a aplicação do questionário do PNUD para a verificação do Índice de Pobreza 

Multidimensional vai revelar que são poucas as casas que têm banheiro, e a 

população usa “baldinhos” para se livrar dos seus dejetos, que são lançados ali na 

rua mesmo. A chuva complica muito a situação. 

 

As conversas com Lourença Tavares, Maria Goreth e Mila, assistentes sociais da 

Acrides, revelam que Tira Chapéu é um bairro cheio de problemas – altos índices de 

alcoolismo e uso de drogas, violência, pobreza e exclusão.  
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Onde histórias se cruzam 

 

Depois de um almoço sob o calor opressivo, ao som do zumbido das moscas, e com 

a constatação dos imensos desafios para mudar a realidade de Tira Chapéu e sua 

gente, a equipe partiu para Achada Grande Frente, o próximo bairro.  Lá, junto com 

representantes da Corrente de Activistas, a equipe conheceu o lugar destinado ao 

projeto – um espaço abandonado, que já foi usado como banheiro, mas que foi 

ocupado, limpo e estruturado, pela comunidade. 

 

Próxima parada, Safende, onde o AfroReggae foi trabalhar com a Associação 

Solidariedade e Desenvolvimento Zé Muniz, no Espaço Aberto. No bairro, a notícia 

de que os brasileiros chegaram propondo oficinas de arte e cultura já se espalhou e 

muitos jovens procuram o Espaço Aberto para fazer inscrições, surpreendendo todo 

mundo com seu interesse e disposição. E as histórias pessoais, a narrativa de cada 

um, na realidade fornece informações sobre a condição de vida da maioria dos 

jovens de baixa renda.  

 

Um rapaz de 19 anos, inscrito no projeto, quer voltar a estudar porque parou no 7º 

ano. O problema é que a sua mãe não quer que ele volte para a escola porque ele 

foi reprovado, o que é considerado uma vergonha. Até porque se a reprovação 

acontecer mais de uma vez, o aluno perde a vaga. Além disso, a idade é elemento 

importante, já que define a permanência na escola somente para aqueles que não 

tiverem defasagem idade/série. 

 

A equipe do AfroReggae vai identificando, no dia a dia dessa primeira missão, que 

são muitos os pontos de convergência entre Achada Grande Frente, Safende, Tira 

Chapéu, em Cabo Verde, e Vigário Geral, Parada de Lucas, Cantagalo... Exemplos? 

A cidade de Praia está sofrendo com a dengue, e equipes de combate ao mosquito 

também fazem capacitações e planejamento nos espaços das ONGs locais, nos 

bairros inseridos no projeto.  

 

E outro: um dos grandes problemas para a inscrição nas oficinas é a inexistência de 

endereços formais. Muitas ruas não têm nome, as casas não são numeradas e as 
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pessoas só são encontradas por meio de referências locais – placas, comércios, 

como “a casa é logo em frente à padaria”.  

 

Pobreza? A aplicação do IPM em Tira Chapéu, contava com a participação de um 

tradutor, porque a moradora só falava criolo: 

- Quantas pessoas moram na casa? 

- Treze. 

- Quantos estão desempregados? 

- Todos. 

- Vocês recebem algum benefício? 

 

O tradutor, então, perdeu a sua função, porque a resposta veio numa linguagem 

universal que expressa os sofrimentos de todos: as lágrimas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Novidade mesmo para os brasileiros é a existência de nomes e “nominhos”. As 

crianças têm um nome de batismo, na certidão de nascimento, mas atendem por 

outros nomes, os tais “nominhos”, um produto cultural da deficiência dos serviços de 

saúde. No passado recente, muitas crianças da ilha morriam antes de completar 

sete dias de nascidas.  A causa da morte era o tétano, consequência do tratamento 

do coto umbilical feito pelas mães do jeito que podiam e sabiam – com terra, fumo 

de rolo, areia. Mas a morte do recém-nascido era sempre atribuída à atuação 

maligna de bruxas. Daí o estratagema de dar um apelido à criança, o nominho, 

enganando a bruxa, que não conseguiria identificar a criança, com a confusão de 

nomes.  
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Uma ferramenta fundamental: alma 

 

A capacitação dos técnicos do Ministério da Juventude e dos articuladores locais, 

das ONGs, vai fluindo bem, com os técnicos cheios de interesse e compromisso. A 

equipe do AfroReggae observa e anota nos diários a integração entre eles, a 

vontade de fazer o projeto acontecer e principalmente o surgimento de uma nova 

motivação que se alicerça na instrumentalização técnica e ganha força.  Alguém 

chega a mencionar que a equipe de brasileiros “fala do AfroReggae com a alma”. 

 

Então, é isso mesmo! No Diário de Bordo, redigido lá pelo meio da noite, está 

registrada a passagem: “A todo tempo estamos sendo impactadas, tocadas, 

emocionadas. Esse é o nosso trabalho que conta com toda a técnica, toda a prática, 

de toda teoria. Mas há um componente fundamental para a construção de qualquer 

trabalho e principalmente na nossa missão. Este componente é a alma”. 

 

E por se tratar de alma, de vida e de gente que quer ser feliz, como dizia o poeta, as 

crianças, adolescentes e jovens respondem ao chamado do projeto. E fazem fila 

para as inscrições nas oficinas. Querem tudo ao mesmo tempo - percussão, circo, 

grafite! Querem ajudar, compor, participar. Querem ser AfroReggae. 

 

Por se tratar de esperança, mães, avós, famílias e seus filhos, acompanham a 

equipe do projeto pelas ruas dos bairros, ávidos por informação, por ouvir e também 

por falar, contar suas histórias a esses brasileiros que atravessaram o Atlântico para 

fazer barulho, fazer rir, colorir Cabo Verde. 

 

A equipe aprendeu logo neste primeiro dia uma expressão em criolo – junta 

mãos – que significa unir forças, somar... 

 

E se surpreende, se alegra, vibra com a receptividade dos cabo-verdianos. As 

histórias de exclusão e privação emocionam. E a disposição de mudar e construir 

um novo futuro impulsiona os técnicos. Com sua trajetória de trabalho com jovens 

excluídos do Brasil, o AfroReggae se compromete, aqui também, na cidade de 

Praia, a mudar vidas. 
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O pensamento comum, que invade o coração dos brasileiros é a necessidade 

urgente de criar condições de melhoria de vida – resgatar histórias, iniciar 

processos, aproximar os jovens. Juntar mãos!  

 

O desafio é continuar, aprofundar, compartilhar, ampliar a experiência que o 

AfroReggae desenvolve no Brasil, que é a luta por igualdade e liberdade. 

 

Em visita ao embaixador brasileiro em Cabo Verde, João Inácio Oswald Padilha, a 

equipe apresentou o projeto e ouviu que, hoje, não existe problema em Cabo Verde 

para o qual o Brasil não tenha desenvolvido uma solução. E durante essa primeira 

missão, a equipe se deparou com situações e histórias de vida que levaram a uma 

reflexão muito precisa sobre o seu papel do outro lado do Atlântico:  

“O povo brasileiro tem histórias, mazelas e força de 

superação parecidas com o povo de Cabo Verde. 

Podemos falar em combate a pobreza porque temos 

pobreza e temos propostas de travessia da exclusão para 

inclusão que já foram testadas. Conseguimos falar em 

combate a dengue, porque o Brasil e o Rio de Janeiro 

foram assolados pela doença e construímos estratégias 

de combate e ação. Enfim, Brasil e Cabo Verde tiveram 

uma história que os liga, como colônias que foram. E hoje, 

têm um futuro de desenvolvimento também intimamente 

ligado.” 

 

E a equipe, ainda nessa primeira missão, começa a pensar que a experiência em 

Cabo Verde pode, sim, ser multiplicada por toda a África. 
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Observação importante anotada no Diário de Bordo sobre a escola desativada, 

em Tira Chapéu, que estava sem condições de uso e requeria um mutirão de 

limpeza: 

 

“Fomos a Tira Chapéu para o treinamento de aplicação do 

questionário do IPM e também sobre o Risco Social. 

Quando chegamos tivermos uma grande surpresa: as 

crianças tinham se mobilizado para limpar o espaço onde 

vão acontecer as oficinas. Os pequenos arrastavam 

mesas, varriam e limpavam tudo o que conseguiam...”. 

Isso é junta mãos.  
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Equipe AfroRegagae, parceiros e alunos. Foto: Arquivo AfroReggae. 



 

 

 

Laços mais estreitos e compromissos maiores 

A segunda missão 

 

Janeiro de 2014. No Aeroporto Internacional Tom Jobim, chama a atenção o 

pequeno grupo que na maior animação embarca 219 kilos de instrumentos. Não é 

tarefa fácil, mas desafio é com eles. E também colabora o fato de que o AfroReggae 

fez história no Rio de Janeiro, e tem amigos em todo canto para colaborar e facilitar 

a vida desta equipe que está ali para cruzar de novo o oceano. Destino: Cabo Verde.  

 

Bruna Camargos, Coordenadora do Projeto, Ana Cristina Silva, Coordenadora de 

Risco Social Familiar, e Johayne Hidelfonso, Diretor Artísitico, deixam para trás o 

calor do verão carioca para desembarcar num clima supreendentemente cinzento e 

frio. Mas o calor humano com que são recebidos pelos cabo-verdianos é de derreter 

o coração. Logo voltam a ouvir os gritos de “Brasileiros! Brasileiros! AfroReggae!” 

que funcionam como turbinas para o trabalho. 

 

O Diário de Bordo registra em criolo, a língua local, o prazer de estar de novo nesta 

terra – “estávamos com muita sodade”. 

 

Nesse período de quase três meses de ausência do AfroReggae, o Projeto de 

Inclusão Social dos Jovens em Cabo Verde avançou em muitos aspectos, se 

consolidou, mas também requer ajustes e adequações. 

 

Na segunda missão, a equipe tem clareza de que as expectativas locais e os 

compromissos aumentaram muito e que é preciso avançar. “Muitos são os desafios, 

todos temos muito o que fazer. É preciso acessar políticas públicas; é preciso ter 

froça de vontade, teimosia; é preciso organização da sociedade civil. E cada um de 

nós tem um compromisso moral com estas pessoas”, escrevem logo nos primeiros 

dias.  
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Ajustes para avançar 

 

A primeira reunião para verificar o “ponto de situação do projeto”, como conceituam 

os cabo-verdianos, acontece com a equipe das Nações Unidas para fazer 

alinhamentos técnicos e administrativos. E daí, de volta para os terrenos, os bairros 

e para a companhia dos articuladores locais e jovens moradores de Achada Grande 

Frente, Safende e Tira Chapéu. Lá, onde o projeto acontece de verdade para cada 

um dos atores envolvidos. 

 

Em Tira Chapéu, puro encantamento com a organização da equipe da Associação 

para as Crianças Desfavorecidas, Acrides, na execução e registro das atividades 

que foram realizadas nos últimos meses: “a cada página virada de suas pastas, 

íamos ficando encantados, positivamente surpresos com o cuidado, o carinho e 

competência na execução das atividades”. 

 

Em Safende, a reunião com os articuladores Aldesia Duarte e Celestino Moreno, da 

Associação Solidariedade e Desenvolvimento Zé Muniz, Espaço Aberto, trouxe 

ótimas notícias sobre a continuidade das atividades. Os resultados da aplicação do 

questionário do PNUD mostraram que os técnicos do Ministério da Juventude 

compreenderam bem o trabalho do IPM e o Risco Social Familiar. Por outro lado, a 

eficiência do trabalho revelou muitos casos de graves privações e apontou grandes 

desafios para o trabalho de inclusão social. 

 

Mesmo as dificuldades trazidas para discussão pelas equipes locais, como as 

apresentadas pelos multiplicadores de Achada Grande Frente, serviam para ajudar a 

identificar os ajustes necessários e a adequar o planejamento à dinâmica e às 

possibilidades locais. E então, avançar com determinação.  
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Dia da Liberdade e da Democracia de Cabo Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A galera do AfroReggae invade Cabo Verde 

 

Dessa vez, além de Bruna, Ana Cristina e Johayne, chegam a Cabo Verde Clóvis 

Silva e Anderson Santos, instrutores de percussão, Elon Silva e Marvin Souza, 

instrutores de circo, Chico Silva e Cristiano Preas, instrutores de grafite.  Uma trupe 

de peso que vai mexer com a alma dos jovens cabo-verdianos de maneira muito 

especial. Os multiplicadores estão atentos, ávidos por aprender mais. 

 

De um lado, junto com os técnicos do Ministério da Juventude, a equipe AfroReggae 

começava a mergulhar nos casos levantados pelos técnicos do Ministério da 

Juventude com a aplicação do questionário do índice de Pobreza Multidimensional, 

IPM, e a fazer o acompanhamento do Risco Social Familiar.  

 

São estudos de casos, histórias que chamam a atenção por revelar trajetórias 

marcadas por muitas privações, violência doméstica, abandono; jovens fora da 

escola, desemprego, fome. São famílias que em geral tem mais de dez pessoas - 

14, 19, 23 membros, vivendo na mesma casa, "comendo da mesma panela", como 

11 

O AfroReggae teve a felicidade de comemorar, junto com seus amigos 

cabo-verdianos, o feriado nacional que comemora a realização das 

primeiras eleições multipartidárias do País, em 13 de janeiro de 1991. 

 

São 23 anos de democracia, concretizada com o direito ao voto que 

marcou também a entrada no poder do Movimento para a Democracia 

(MpD). 

  

Desde a independência, em 5 de julho 1975, Cabo Verde foi governado 

pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, 

PAIGC, que, nos anos 80, de pois do rompimento  como o governo da 

Guiné-Bissau, passou a denominar-se Partido Africano para a 

independência de Cabo Verde, PAICV.  Um processo de abertura política 

começa em fevereiro de 1990 e culmina com as eleições em 1991. 



 

 

 

eles dizem. Uma galeria de famílias, gente de carne e osso que parece sobreviver 

por milagre. A exposição de tantas privações mobiliza todo mundo. 

 

A equipe faz planos, identifica e cria oportunidades; as parcerias ganham força 

nessa mobilização para garantir melhorias imediatas na vida dos moradores e iniciar 

também os processos de mudança de mais longo prazo, sustentáveis, na trajetória 

dos jovens e suas famílias. 

 

Enquanto isso, nos bairros, os instrutores, junto com os jovens, o AfroReggae faz o 

que sabe fazer bem demais: inclusão pela arte, transformação com música, alegria 

para mudar o presente e o futuro. 

 

O tema nos convida, a pulsação dá o compasso 

Venha com estilo, domine o seu espaço 

Não tem dia, não tem hora, em qualquer lugar 

Na rua, nas esquinas, você quem faz o clima 

Ativa nosso instinto, atrai a multidão 

Melodia e poesia, é coisa de negão 

 

Numa tarde em Safende, o projeto reúne todos os multiplicadores de todos os 

bairros num encontro com os instrutores. Foi uma festa. O Diário de Bordo tenta 

registrar emoções que, na verdade, são indizíveis: 

 

“Começamos o encontro com um aquecimento liderado por Marvin e Elon. Dado e 

Clóvis fazem o som ao vivo. Johayne propõe jogos teatrais e Clóvis evolui com 

exercícios vocais e percussão corporal. Os instrutores usam trechos da música 

‘Coisa de Negão’. E logo os jovens alunos tentaram passar a letra para criolo. A 

equipe começa a trabalhar com uma pesquisa inspirada no pintor e grafiteiro afro-

americano Basquiat, morto aos 27 anos de overdose. O resultado desse trabalho 

revelou uma sensibilidade absurda dos jovens cabo-verdianos...”. 

 

Agora, as atividades acontecem o tempo todo, e o som dos tambores do 

AfroReggae ganha definitivamente a cidade de Praia. 
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O primeiro “aulão” de integração das oficinas levou para Achada Grande Frente 

várias atividades, enchendo as ruas de crianças e consolidando a marca do 

AfroReggae no coração dos moradores. O grupo de percussão enchia o espaço de 

música, o grupo de circo expressava com mil brincadeiras as emoções dos jovens e 

o grafite deixava sua marca nos muros do bairro. 

 

Cristiano Preas e Chico Silva, com os multiplicadores, pintaram em spray o rosto do 

herói nacional Amílcar Cabral – um líder da independência de Cabo Verde, muito 

admirado, uma memória sempre revisitada que agora vira obra de arte da 

comunidade. E o dia 20 de janeiro, Dia dos Heróis de Cabo Verde, feriado nacional, 

ganhava um novo marco para os jovens heróis do cotidiano. 

 

Se é preciso fazer barulho para ser visto, o AfroReggae faz com 

Arte 

 

As equipes estão voltadas para a produção de um espetáculo que vai acontecer 

num grande shopping da cidade de Praia. 

 

Para divulgar o Projeto de Inclusão e também o espetáculo a equipe é convidada a 

participar do programa O Show da Manhã, da TVC. Ana Cristina e Bruna, junto com 

Nélida Rodrigues, que é Chefe da Unidade de Desenvolvimento do Capital Humano 

do Escritório Comum do PNUD, UNFPA e UNICEF, explicam o projeto para todo o 

Cabo Verde e convidam para o espetáculo. 

 

A festa no shopping acontece num sábado e ocupa o palco.  Mas acontece 

principalmente no coração das crianças, dos jovens, e das equipes de todas as 

instituições envolvidas. 

 

O AfroReggae comemorou 21 anos de trabalho em 2014. A equipe em Cabo Verde 

se emociona com a história da sua instituição e com o que sua metodologia e 

trabalho são capazes de fazer. Os jovens africanos também aprenderam a se 

expressar com arte – música, movimento, pintura.  E começam a mudar a vida.  

13 



 

 

 

O registro no Diário de Bordo ajuda a entender essa realidade e generosamente 

divide com o leitor um pouco da emoção de estar no centro desse furacão que move 

vidas: 

 

“Como a arte e a educação têm o poder de transformar... Observando esse grupo 

em atividade é difícil acreditar que alguns dos jovens não têm família, outros não 

têm nem casa. Alguns já estiveram na criminalidade e tem gente que não tem nem o 

que comer. 

 

Mas acreditam também na transformação e, meu Deus, quanta dignidade! 

 

O orgulho toma conta de todos nós. Choramos sós e também todos juntos, com os 

jovens também, emocionados. São momentos difíceis de traduzir em palavras, aqui 

no Diário de Bordo. É como um filme, um enredo chamado vida, que move este 

trabalho que o AfroReggae faz a 21 anos. 

 

E ainda tem todos os nossos parceiro, companheiros fundamentais nessa viagem. 

Gente, estamos juntos e misturados!”.  

 

  

Oficinas de Percussão em Cabo Verde. Foto: Alesandro Alves. 
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 Ensinando a voar com as próprias asas 

 

A terceira missão 
 

Em maio de 2014 o AfroReggae voltou a Cabo Verde.  

 

Ana Silva, Anderson Santos, Bruna Camargos, Chico Silva, Clovis Silva e Cristiano 

Preas, Elon Silva, Johayne Hildefonso e Marvin Souza reencontram os jovens cabo-

verdianos.  

 

Eles recebem a equipe brasileira com uma super apresentação de circo, percussão 

e grafite. E a confiança mostrada pelos jovens injeta ânimo e certeza também nos 

profissionais que voltam ao País para consolidar o Projeto de Inclusão Social dos 

Jovens: “estamos no caminho certo!” 

 

Um dos focos desta missão é justamente preparar estes jovens para seguir com o 

projeto em “voo solo”, como está registrado no Diário de Bordo: “não será fácil, mas 

esse é um dos objetivos desta missão.” 

 

O acompanhamento do Risco Social Familiar também seguiu com competência e 

profissionalismo durante a ausência do AfroReggae. Mas é preciso lembrar que num 

país com que experimentou a independência e a democracia só recentemente, a 

garantia de direitos e proteção social é um processo ainda bem complicado, árduo.  

 

A boa notícia é que aplicação do questionário do Índice de Pobreza 

Multidimensional, IPM, e o levantamento das condições de privação e pobreza da 

população revelam um quadro que não poderá ser ignorado. A exclusão estará 

mapeada, diagnosticada, exigindo soluções. 

 

O Diário de Bordo, logo nestes primeiros dias, registra as dificuldades, mas aponta 

também que existem caminhos: “chegamos à conclusão que estamos no caminho 

certo, e também que a vulnerabilidade social é igual em todos os cantos do mundo. 

O trabalhador social, além de técnica, tem que ter muita coragem. E coragem aqui 

tem sobra.”. 

 

Então, vamos em frente! 
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Investimento nos multiplicadores – plantar sementes 

 

O trabalho das três organizações não governamentais – a Associação para Crianças 

Desfavorecidas, Acrides, o Projeto Semente/Corrente de Activistas e Associação Zé 

Muniz – que atuam nos terrenos, vem sendo fundamental. Mesmo dividindo seu 

tempo e esforço com outros projetos que desenvolvem nos bairros, os técnicos 

estão sempre junto com os jovens agentes multiplicadores, buscando soluções e 

enfrentando os obstáculos do dia a dia. 

 

Na verdade, a execução do projeto implica um processo de formação que atinge a 

todos. Inclusive à equipe que chega do Brasil, se surpreende e aprende com a 

capacidade de superação dos cabo-verdianos. 

 

Estruturar a travessia para a inclusão 

 

Resolvidos os primeiros problemas, aplainadas as arestas que surgiram na sua 

ausência, a equipe AfroReggae começa as atividades das oficinas com os 

instrutores brasileiros. “Começamos pelos multiplicadores. São os jovens que têm 

toda a nossa atenção, todo nosso cuidado,  porque, como a nome já diz, eles 

estarão multiplicando toda a técnica que nós do AfroReggae passamos para eles. 

Eles ficam com essa herança, e darão continuidade ao projeto após o término do 

convênio. Neles depositamos todas as nossas expectativas”, registra o Diário de 

Bordo. 

 

As histórias dos multiplicadores não aparecem apenas no âmbito das oficinas, 

permeadas por arte, cor, música. Os técnicos que acompanham o Risco Social 

Familiar nos bairros de Achada Grande Frente, Safende e Tira Chapéu, vão 

reencontrar, nessas oficinas, várias crianças e jovens das famílias que fora visitadas 

para a aplicação do IPM. Algumas vezes são vários adolescentes e jovens de uma 

mesma família.  

 

Assim, as diversas ações do projeto se encontram e se potencializam para criar 

oportunidade e caminhos.   
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Riscos da exclusão 

 

J. tem 15 anos e cursa o 7º ano do ensino secundário. Em Cabo Verde, mesmo 

o ensino público cobra uma mensalidade, a propina escolar, requisito para a 

permanência na escola.  J. está com mensalidades em atraso, sete notas 

negativas, quando só poderia ter três. Se for reprovada, vai ter que sair da 

escola. E aí, “desce o pano” para um futuro melhor.  

 

O técnico que acompanha o Risco Social da família de J. telefonou para a 

escola, conversou com o diretor, interviu para que a moça continue a 

frequentar as aulas. “Estamos a resolver a situação”, garantiu ao diretor. A 

moça precisa continuar a estudar. 

 

A equipe do projeto sabe que é preciso intervir com urgência e determinação em 

muitas situações. Em reunião com a Fundação Cabo-verdiana de Acção Social 

Escolar, FICASE, os técnicos do Ministério da Educação e a equipe do projeto 

conseguiram abrir processos para garantir que a situação de seis jovens que estão 

em risco de parar de estudar porque não conseguem pagar as mensalidades, 

“propinas”, seja revista. 

 

Cidadania, oportunidade de promoção social, educação, emprego e renda devem 

estar no horizonte dos jovens multiplicadores. A proposta que o AfroReggae traz 

para Cabo Verde é de mudanças amplas, novos cenários. Mesmo que para isso seja 

preciso mudar paradigmas, regras antigas, derrubar muros de exclusão. 

 

É preciso manter esses jovens motivados e envolvidos, apesar das 

dificuldades, e algumas vezes até mesmo apesar da fome. É isso: tem gente 

passando fome. 

 

No dia do aniversário de Elon, instrutor de circo do AfroReggae, as meninas 

organizaram a comemoração com um verdadeiro banquete - salgadinhos, pasteis 

sucos e bolo de chocolate. A equipe se lembrou de deixar o registro no Diário de 

Bordo: “Ouvimos de alguns multiplicadores que aquela era primeira refeição que 

eles faziam depois de dois dias de jejum. E a gente fica com esse nó na garganta, 

essa trava no estômago”.  
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 Achada Grande Frente é um dos terrenos mais vulneráveis do projeto. O lugar onde 

acontecem as oficinas é o Pelourinho, um espaço aberto que acolhe jovens que não 

têm morada, nem família. Criado por João Monteiro, um líder comunitário conhecido 

como UV, o Pelourinho não é sequer um espaço institucionalizado, mas abre suas 

portas para todos os jovens que chegam até ali em busca de abrigo e ajuda. 

 

Mas até mesmo garantir a alimentação para os jovens é um desafio diário no 

Pelourinho. Tem dia que tem comida, e também tem dias que não. Nesse cenário, o 

que falar então de tantas outras garantias e direitos? 

 

A equipe AfroReggae se organiza, reorganiza e reinventa para planejar e traçar as 

intervenções prioritárias para cada jovem, cada família, cada comunidade. 

 

À noite, quando ainda estão fazendo suas anotações no Diário de Bordo, a equipe 

questiona o tempo de que dispõe... “Parece que os dias estão ficando cada vez mais 

curtos. Ou será que as nossas demandas é que estão maiores, mais amplas? Não 

importa. O que importa é que queremos tanto dessa cidade quanto ela quer de nós. 

E boa noite.” 

 

Asas e planos de voo 

 

Desde o primeiro dia da terceira missão, a equipe AfroReggae começou a  planejar 

uma oficina para os multiplicadores sobre elaboração de projetos. A realidade 

apontava a importância de instrumentalizar os jovens para diagnosticar problemas e 

potencialidades locais, criar estratégias e propor, eles mesmo, ações de mudança.  

 

A ideia, que começou como uma um projeto de uma ação bem simples, evoluiu para 

uma proposta mais completa de capacitação, com direito a certificado chancelado 

pelas Nações Unidas e pelo Ministério da Juventude de Cabo Verde. 

 

O encontro reuniu a equipe do AfroReggae, com Ana Cristina e Bruna Camargos, e 

também Alazais François, do Escritório Comum do PNUD, UNICEF e UNFPA, na 

coordenação do trabalho.  A abertura contou com a presença de Adelaide Ribeiro, 

do Escritório Comum do PNUD, UNICEF e UNFPA, Alexandre Scultori, da 

Embaixada do Brasil em Cabo Verde e de Armanda Prado, do Ministério da 

Juventude, do Emprego e do Desenvolvimento dos Recursos Humanos.  
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Alexandre Scultori contou aos jovens que havia participado recentemente de uma 

reunião onde foi apresentada uma ideia que poderia virar um projeto maravilhoso. 

No entanto, ninguém transformou a ideia num projeto estruturado. Mas a embaixada 

havia recebido apenas uma “papelada amontoada” que mal descrevia as ações. Ou 

seja, uma boa ideia que poderia ser executada, receber financiamento, mudar vidas, 

ficou apenas no papel, por falta de capacitação técnica para a elaboração de 

projetos. 

  

Os jovens, com olhos brilhantes, compreenderam, na hora, a importância daquela 

capacitação. E em Cabo Verde, na cidade de Praia, como em tantas outras 

comunidades do mundo, pequenas oportunidades, boas informações e compromisso 

viram ouro. 

 

Vinícius de Moraes na ponte AfroReggae, Brasil, Cabo Verde 

 

O Centro Cultural Brasil – Cabo Verde foi um dos grandes parceiros do Projeto de 

Inclusão Social de Jovens. Os Centros Culturais estão ligados diretamente à missão 

diplomática ou repartição consular e desenvolvem ações de ensino da Língua 

Portuguesa falada no Brasil; difusão da Literatura Brasileira; promovem ações 

culturais, como exposições de artes visuais, peças de teatro, espetáculos de música 

erudita e popular. 

 

Em Cabo Verde, logo na primeira missão, o AfroReggae teve a alegria de conhecer 

Marilene Pereira, Diretora do Centro, e Aparecida Varela, coordenadora, que 

ajudaram a consolidar e ampliar o projeto,  abrindo oportunidades para os jovens 

cabo-verdianos. 

 

E foi o prédio do Centro Cultural que recebeu o espetáculo programado na missão 

do AfroReggae. Com textos do poeta Vinícius de Moraes, os jovens ocuparam 

inteiramente a estrutura do Centro, que tem três andares, para mostrar o que são 

capazes de criar: quase um novo mundo.  

 

Até breve, Cabo Verde. 
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 Colher frutos e garantir novas sementes 

 

A quarta missão 
 

Surpresas? No fundo, não. Todo o investimento realizado nas missões anteriores só 

podia dar nisso.  A equipe do AfroReggae que desembarca mais uma vez em Cabo 

Verde reconhece, extasiada, que o processo de capacitação realizado 

principalmente na terceira missão, com o trabalho didático de multiplicação do 

conhecimento rendeu muitos frutos. 

 

Está lá, num dos primeiros registros do Diário de Bordo: “Capoeira, circo, grafite, 

percussão, rap. Eles incorporaram a técnica e fizeram mais, foram além. Colocaram 

sua cultura, fazendo a sua arte. Hoje sabemos que tudo o que dizemos e fazemos 

está sendo interiorizado, nacionalizado, construído realmente de forma colaborativa, 

coletiva”. 

 

Os multiplicadores do terreno de Tira Chapéu prepararam uma recepção especial 

para a equipe que voltava a cidade de Praia, com uma mostra do trabalho que 

vinham fazendo com as crianças do bairro. “Sem palavras para explicar a emoção 

de ver aqueles jovens nos mostrando o quanto evoluíram e estudaram nesse tempo 

em que estivemos no Brasil. É a demonstração prática de que tudo o que fazemos 

aqui não é esquecido. É a arte sendo levada a sério, construindo caminhos para a 

transformação social”, escreve a equipe. 

 

Hora de aprimorar 

 

Os instrutores das oficinas de grafite, percussão, circo, partem logo para os terrenos 

com a missão de corrigir e aperfeiçoar as técnicas de todos os multiplicadores. É a 

última missão desta fase do projeto e é preciso garantir que os multiplicadores 

dominem as técnicas. Quanto mais seguros e capazes, mais disposição, mais 

qualidade e potência.  

 

Com as Nações Unidas, a equipe fecha o cronograma e o planejamento da missão 

e, claro, começa a definir o espetáculo final. Tem muito trabalho pela frente. 
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Nessa missão, nas visitas e atividades nas escolas da cidade, o AfroReggae atua 

apenas como equipe de apoio. A responsabilidade das aulas está por conta dos 

multiplicadores, que assumem de vez o seu papel de continuadores do projeto. Mas 

as questões sociais pesam muito. 

 

Numa das manhãs, em Tira Chapéu, os instrutores reduziram a intensidade das 

atividades quando descobriram que muitos dos jovens multiplicadores não tinham se 

alimentado. “A questão da fome ainda é muito grave, principalmente em Achada 

Grande Frente, onde frequentemente ouvimos relatos que há jovens que não têm o 

que comer”, escreve a equipe. 

 

Passo a passo, sem jamais desistir de caminhar 

 

Mas há também o registro de que muitos jovens voltaram a estudar e outros até 

conseguiram trabalho. A equipe busca monitorar esses processos. 

 

Em Achada Grande Frente, o projeto reúne todos os multiplicadores para iniciar a 

montagem do espetáculo final. É também o momento de um encontro pessoal com 

cada um, para atualizar o cadastro das oficinas, fazer o acompanhamento social de 

cada um, sobretudo em relação a questões de educação e trabalho. 

 

O clima de confiança entre os jovens e a equipe evoluiu muito, e é possível 

conhecer mais do seu mundo. São histórias duras, cheias marcadas pela luta pela 

sobrevivência, por derrotas, mas também vitórias. 

 

“Estamos trabalhando com vidas. É por isso que seguimos em frente, 

trabalhando pelo milagre de existir, e criando oportunidades para que outras 

pessoas existam.” 

 

No Diário de Bordo, os registros indicam o tamanho das privações vividas por esse 

povo: “Aqui, cada centímetro de avanço é comemorado. Levamos meses para 

conseguir incluir uma criança ou adolescente na escola. Cada inclusão é uma 

grande conquista. Cada prato de comida na mesa é uma dádiva, um doce milagre e 
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cada mil escudos (que equivalem a 28 reais) que alguém recebe por um trabalho é 

celebrado”. 

 

A escassez de postos de trabalho é realmente um problema para os jovens. Sem 

trabalho, a maior parte deles passa o dia na rua, sem ter o que fazer. Não podem 

estudar porque não têm recursos e sem formação é muito mais difícil conseguir 

trabalho. Alguns já têm filhos. 

 

São famílias grandes, às vezes com mais de vinte pessoas morando juntas. E em 

todas as casas, são muitos os desempregados. Desde a primeira missão a equipe 

se perguntava como é possível sobreviver nessas condições. 

 

Mas o fato é que muitas pessoas vivem da solidariedade de vizinho, parentes que 

ajudam quando podem. E quando não podem, tem muita gente que passa dias sem 

comer. 

 

Por isso, a questão social é foco de toda a atenção da equipe AfroReggae, que 

analisa e avalia cada caso, a trajetória, até aqui, de cada pessoa alcançada pelo 

projeto. E por isso, pode escrever com segurança: 
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Diário de Bordo, 15 de outubro de 2014. 

 

Neste tempo progredimos. Observamos, nos atendimentos, que tivemos avanços.  

Tem gente que voltou a estudar; tem gente que nesta missão não vai acompanhar 

as atividades do projeto porque começou a trabalhar; tem gente que conseguiu uns 

“bicos” e está aproveitando a oportunidade. E tem gente, muita gente, todos para 

falar a verdade, que estão com autoestima tão lá em cima por fazerem parte de um 

grupo, por poder se apresentar, por serem reconhecidos, por sentirem que não 

estão sozinhos nesse mundo, que reconhecem, valorizam e compartilham o saber, o 

encorajamento, a busca pelos direitos, a concepção de cidadania.  

 

É assim que os bairros vão sendo cuidados, as crianças vão sendo cuidadas, os 

adultos vão sendo cuidados.   

 

A arte de verdade pode salvar vidas, pode mudar mentalidade e as pessoas quando 

mudam, transformam o mundo! 

 

Intensidade e emoção na reta final 

 

Faz muito calor em Cabo Verde e são muitas as atividades do Projeto de Inclusão 

Social dos Jovens acontecendo ao mesmo. As visitas às escolas, os ensaios para o 

espetáculo, a aplicação do IPM, o Risco Social Familiar. 

 

Mas como esmorecer quando as crianças das escolas se mobilizam e se encantam, 

como se tudo isso fosse uma grande festa. Querem tocar os instrumentos, pintar as 

paredes das escolas, fazer malabares, e, quem sabe, numa pirueta, fazer o mundo 

girar e se transformar em uma terra de direitos e inclusão social. 

 

A parceria com o Ministério da Educação permitiu a abertura das escolas da cidade 

de Praia para o projeto e um novo e imenso campo se abriu. 

 

A equipe planejou, ainda, a realização de um Flashmob para comemorar o dia das 

Nações Unidas, 24 de outubro. A homenagem aconteceu no dia 25, um sábado, nos 

bairros Plateau, Sucupira, Achada Grande Frente, Tira Chapéu e Safende, e o 
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objetivo foi falar de direitos sociais e humanos, celebrar a atuação de instituições 

como as Nações Unidas, que tornam possíveis iniciativas como o Projeto de 

Inclusão Social dos Jovens. 

 

E sob o sol de Cabo Verde, os jovens dançam e se espalham na cidade, celebrando 

cidadania. A equipe registra: 

 

“Vale a pena repetir muitas vezes que a gente chora de emoção, chora com 

uma alegria que se mistura com o orgulho... Orgulho de ter a certeza de que 

essa festa, essa dança toda, vai mudando cada jovem.” 

 

Despedida? Nunca. Estamos sempre juntos.  

 

A equipe AfroReggae começa a se despedir de Cabo Verde, fechando os ensaios do 

último espetáculo. Os jovens multiplicadores já apreenderam a dinâmica das oficinas 

nas escolas, com as crianças, e “dão um show de bola”, como registra o Diário de 

Bordo. 

As informações e dados levantados pelo IPM e pelo Risco Social continuam sendo 

analisadas. Cada família de Achada Grande Frente, Safende e Tira Chapéu, hoje, 

sabe que o governo está ciente de suas privações. A mudança está apenas 

começando. 

 

Os resultados do Projeto de Inclusão Social dos Jovens de fato ainda estão 

acontecendo, como os grandes e longos pulsos que se formam num lago, quando se 

lança uma pedrinha. A passagem do AfroReggae em Praia, Cabo Verde já 

promoveu mudanças concretas, mas, principalmente, impulsionou processos de 

conscientização e participação que não tem volta. 

 

A semente da cidadania e dos direitos sociais e humanos está plantada em jovens 

corações. Corações férteis que ao som de tambores que evocam batuques 

ancestrais reiniciam todos os dias, num continente marcado pela pobreza, a luta 

pela mudança. 
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Aos parceiros, o agradecimento do AfroReggae. E para constar: “tamos junto e 

misturado!”  

 

  

25 

Equipe AfroReggae Cabo Verde e ONU . Foto: Alesandro Alves. 
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