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O ano de 2014 foi muito importante para o AfroReggae.

E não é porque houve algo novo ou inovador, mas sim pelo fato de 

nos mantermos unidos em busca do nosso melhor para que cada 

pessoa atendida, acompanhada, que viu um programa de TV ou leu 

uma publicação pudesse seguir acreditando na vida e nas mudanças, 

que temos certeza que são possíveis. O AfroReggae trabalha para 

mudar. Mudar vidas, mudar cenários, mudar historias e mudar finais 

transformando estes em recomeço.

O Relatório de 2014 apresenta o que fizemos. Preserva esta 

memoria e garante transparência de cada atividade e de cada valor 

recebido pela instituição. Falar do ano de 2014 é resgatar em cada 

linha uma historia que começou em 1993. É defender cada ação que 

estamos fazendo à partir de 2015.

O AfroReggae não é uma ONG de fases. O AfroReggae é uma ONG 

de atitudes. Este Relatório simboliza cada atitude que tomamos 

durante nossa historia e, sobretudo, em 2014 e reafirma que estamos 

prontos para o que der e vier em 2015.

Agradeço a cada aluno de oficina, instrutor, trabalhador do 

AfroReggae, doadores individuais, financiadores e patrocinadores. 

Todos juntos fizeram de 2014 um ano marcante.

Impossível não lembrar Guimarães Rosa, que disse: "A vida é um 

mutirão de todos".

O AfroReggae é o resultado deste mutirão.

José Junior

Coordenador Executivo do AfroReggae
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MISSÃO

Promover a justiça e a inclusão, através da arte, da cultura afro-

brasileira e da educação, construindo pontes que unam as diferenças 

e sejam alicerces para a sustentabilidade e para a cidadania.

VISÃO

O 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.

PRINCÍPIOS

01. Todos devem ter oportunidades.

02. Todos merecem uma segunda chance.

03. Acreditamos no potencial de todos.

04. Nenhuma criança ou adolescente pode ficar fora da escola.

05. Nenhum jovem pode ser alvo para o crime.

06. Nunca desistimos de resgatar a cidadania e a liberdade de 

qualquer um que nos procure.

07. Somos independentes.

08. Somos imparciais e estamos do lado de quem precisa.

09. Somos totalmente transparentes nas nossas ações, finanças e 

metodologias.

10.  Acreditamos e praticamos diariamente a solidariedade.
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Além do Arco-Íris  

O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, de 

acordo com o relatório da ONG Transgender Europe, de 2014. As 

pessoas de identidade trans sofrem com o preconceito não só da 

sociedade, mas também com a invisibilidade perante o poder público. A 

discriminação é percebida desde o momento em que saem de suas 

casas, por meio dos olhares e comentários discriminadores, durante as 

tentativas de utilizar o nome social com a identidade de gênero que lhes 

contempla, até a hora de conseguir uma vaga no mercado de trabalho.

Decidido a criar condições de promover o resgate da cidadania deste 

público, o AfroReggae lançou, em 2013, o projeto Além do Arco-Íris. 

Após o trabalho de busca ativa, em locais públicos e privados, 

utilizados pelo público como forma de gerar renda, deu-se início o 

atendimento e acompanhamento, de acordo com as prioridades 

elencadas pelas trans. Ao longo do ano de 2014, a equipe técnica 

viabilizou a regularização e retirada dos documentos civis, acesso à 

saúde pública, cultura, a participação das integrantes no Programa 

AfroReggae de Educação (PAE) e na agência de empregos Segunda 

Chance. Essas últimas duas iniciativas visam, respectivamente, garantir 

que as trans atendidas sejam alfabetizadas, finalizem os estudos do 

Ensino Fundamental e Médio, e ingressem no mundo do trabalho.

Atualmente, a equipe do projeto atende e acompanha, regularmente, 

cerca de 50 travestis e transexuais. Além delas, outras trans que 

passam a conhecer o projeto e nos procuram de forma espontânea, 

são ouvidas e atendidas de acordo com suas necessidades mais 

urgentes. Além disso, o Além do Arco-Íris, em parceria com a Prefeitura 

da Cidade do Rio de Janeiro, encaminhou o público atendido para 

programas de inclusão da rede socioassistencial da cidade. A parceria 

objetiva fomentar ações que lidam com o grupo trans em situações de 

vulnerabilidade social e garantir que ele tenha todo o tipo de 

assistência social, psicológica, jurídica e de acolhimento institucional. 

Projetos
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Comandos

Grupos armados impulsionados pela cultura do ódio e pela 

disputa de territórios comandam a guerra cotidiana nos 

territórios ocupados pelo tráfico. Essa realidade se manifesta de 

diversas formas em todo território brasileiro, evidenciando o 

papel e a influência adquiridos pelo poder paralelo.

Inspirado nesse cenário, o AfroReggae desenvolveu o projeto 

Comandos – uma ação que apresenta desfechos diferentes a 

problemáticas conhecidas. O círculo de debate do Comandos 

reúne ex-líderes que integraram o crime organizado do Rio de 

Janeiro e que fizeram parte das facções Comando Vermelho, 

Terceiro Comando, ADA e milícias. Também participam do debate 

o Chefe do Estado Maior Geral da Polícia Militar do RJ e um 

inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Frente a 

frente, os personagens contam as histórias de criação desses 

comandos, a dinâmica adotada por cada grupo e as principais 

diferenças entre eles.

 

A proposta é apresentar a diversos públicos (escolas, 

universidades, seminários, centros culturais, empresas, etc), visões 

de mundos opostos, agora unidos pela crença na educação e 

transformação social. Levar histórias de vida, que contribuem para 

a formação de uma consciência crítica, e que auxiliam nas suas 

decisões. Criar possibilidades de discernimento e de perspectiva 

de futuro.

O Comandos em 2014 se apresentou para mais de 700 pessoas e 

multiplicou as experiências em grandes encontros para estudantes 

da Escola Parque da Barra; do Colégio Militar do Rio de Janeiro; 

na Conferência da Juventude de Rio das Ostras, para gestores 

públicos, jovens e professores; na Rede IVG, instituição que conta 

com 13 entidades governamentais e não governamentais de 

Florianópolis, e; no projeto Cultura de Ponta.
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Cultura de Ponta

O AfroReggae abriu seu espaço na Lapa para debater importantes 

questões culturais pertinentes ao crescimento e a transformação 

social, conectando diferentes referências artísticas e estimulando a 

reflexão sobre a importância das artes na transformação social. 

Assim surgiu o Cultura de Ponta, projeto realizado pelo 

AfroReggae  em parceria com a Light e a Secretaria de Estado de 

Cultura do Rio de Janeiro por meio da Lei de Incentivo a Cultura. 

Os temas foram definidos pelo Núcleo Estratégico e Criativo do 

AfroReggae (NAR), um equipamento permanente da instituição 

que atua de forma articulada com seus trabalhadores na ativação e 

organização das ideias que são formuladas em suas oficinas, grupos 

e Centros Culturais. Em 2014, foram debatidos 15 temas de 

relevância na nossa sociedade. Mais de 1.180 pessoas de todo o 

Brasil passaram pela sede do AfroReggae, na Lapa, buscando 

aprender, debater e ensinar sobre os temas abordados.

Os encontros foram transmitidos pela internet, ao vivo, no site do 

AfroReggae. Os temas foram os seguintes:

Tema 01 - Os Rumos da Dança

               no Brasil

Tema 02 - Cidadania

Tema 03 - Funk

Tema 04 - Cultura Urbana

Tema 05 - Novas Mídias

Tema 06 - Arte da Comunicação

Tema 07 - Audiovisual

Tema 08 - Esporte e Cultura

Tema 09 - Tribos Urbanas

Tema 10 - Políticas Culturais

Tema 11 - Violência e 

Segurança

               Pública

Tema 12 - Educação

Tema 13 - Cultura e Território

Tema 14 - Sexualidade

Tema 15 - Religião, Esoterismo

                e Cultura
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Falta foto

Mutirão AfroReggae

O sucesso do Mutirão AfroReggae em 2013 fez com que o 

projeto se expandisse e chegasse às comunidades do Complexo 

do Caju e de Vigário Geral em 2014, atendendo mais de seis mil 

moradores destas localidades. 

Para a equipe do AfroReggae, fica cada dia mais evidente a 

importância de ter o contato direto com as famílias das 

comunidades atendidas pela instituição. 

O trabalho permite que as desproteções sociais sejam 

identificadas e as famílias sejam assistidas no que for preciso, junto 

às esferas públicas e as instituições privadas. Também é importante 

construir caminhos possíveis para uma efetiva travessia de uma 

situação de exclusão para uma de inclusão sustentável. 

O Mutirão AfroReggae identificou que direitos como educação, 

saúde e habitação são os mais ausentes na vida da população e 

provocou debates fundamentais na instituição para construção de 

respostas para alfabetização de adultos e acesso a qualidade 

habitacional.

 

Número de Domicílios Visitados:  1.727

Número de Moradores Alcançados:  6.509

Número de Encaminhamentos Realizados:  848

 

Ainda, como resultado do Mutirão, as comunidades do Caju e de 

Vigário Geral atenderam 2.031 crianças e jovens durante o ano 

nas oficinas itinerantes. Foram oferecidas oficinas de dança, balé, 

percussão, Tai chi chuan, trompete e canto.
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Segunda Chance

A Agência Segunda Chance é uma ação do AfroReggae que visa a 

inserção de egressos do sistema penal no mundo do trabalho. 

Além dos egressos, a agência atende familiares e pessoas da 

comunidade, no intuito de promover a inclusão social de forma 

mais ampla e sólida.

O projeto ativa o processo de ressocialização, dando apoio 

psicológico, possibilidade de escolarização e regularização de 

documentos civis. Nosso trabalho vai desde o momento da saída 

do egresso do sistema prisional, passando pelo encaminhamento 

efetivo a postos de trabalho, até o acompanhamento constante do 

desempenho dos ex-detentos no ambiente de trabalho. 

O Segunda Chance busca encontrar caminhos, através de 

parceiras com empresas, para que egressos do sistema penal 

tenham uma oportunidade de seguirem em frente com seus 

sonhos e projetos de vida. 

Em 2014, foram 2.201 cidadãos cadastrados no Segunda Chance. 

Foram realizados 3.038 encaminhamentos para realizar processo 

seletivo em empresas parceiras.

Durante o ano foram captadas mais de 290 vagas de emprego, 

dentre as 53 empresas parceiras.
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Tá no mapa

A Google, o AfroReggae e a Agência J. Walter Thompson Brasil, 

acreditando na promoção do acesso à informação a todos como 

forma de ampliar o campo de conhecimento e potencializar os 

negócios locais, provocaram ações transformadoras na realidade 

da população carioca por meio do projeto Tá no Mapa.

O projeto teve início com o mapeamento da favela de Parada de 

Lucas. Os resultados foram tão bem sucedidos que, em 2014, a 

parceria foi estendida para a maior ferramenta de mapeamento do 

planeta, o Google Maps.  Com a concretização da parceria com a 

Google, o projeto partiu para o mapeamento de mais quatro 

favelas cariocas – Rocinha, Vidigal, Complexo do Caju e Vigário 

Geral. Mapeadas as quatro favelas, o modelo de mapeamento pode 

agora ser replicável em qualquer comunidade do mundo.

O mapeamento das comunidades só pode ser feito com a 

colaboração dos moradores, que efetivamente foram às ruas, 

vielas e pontos difíceis de acesso para identificar os comércios e 

serviços de onde vivem. Isso tornou possível a identificação destes 

locais nos mapas da internet, despertando o interesse deles 

próprios pela formalização do trabalho e por novos 

empreendimentos com um modelo de economia mais justa e 

sustentável – além de todo resgate da cidadania pelo fato das 

pessoas passarem a ter um ponto de referência digital sobre onde 

moram, vivem e trabalham. 

O Tá no Mapa possibilitou quebrar uma barreira digital que 

mantinha as favelas cariocas na invisibilidade virtual. Se reconhecer 

na plataforma mais acessada, mundialmente, é saber que você 

pertence a algum lugar. Em 2014 foram mapeados 2.104 pontos 

nas comunidades do Caju, Rocinha e Vidigal. 
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Coleção InfoReggae

O InfoReggae manteve a mesma linha de edição, sempre tratando 

de assuntos de interesse da população em geral, principalmente de 

gestores públicos e OMGs. Em 2014, foram publicados 48 

InfoReggaes.

Foram abordados vários temas durante todo ano, como as 

Oficinas Culturais do AfroReggae, que tiveram suas histórias e suas 

metodologia de trabalho contadas; os projetos que o AfroReggae 

participou durante o ano, por exemplo, os projetos em Cabo Verde 

e a participação na Reunião na ONU sobre combate à violência; e 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que  

teve um espaço especial nas nossas publicações, com 6 

InfoReggaes. Além disso, foram publicados "O que vem pela frente" 

e a Agenda Social para o ano de 2015 do AfroReggae.

Ed. 23: O Sistema Penitenciário no Estado do Maranhão

Ed. 24: Oficinas AfroReggae: Dança

Ed. 25: Oficinas AfroReggae: Percussão

Ed. 26: Oficinas AfroReggae: Expressão Corporal

Ed. 27: Oficinas AfroReggae: Artes Gráficas

Ed. 28: Oficinas AfroReggae: Música

Ed. 29: Oficinas AfroReggae: Teatro

Ed. 30: Bloco AfroReggae

Ed. 31: Oficinas AfroReggae: Informática e Oficinas Tecnológicas

Ed. 32: Inclusão Digital

Ed. 33: Panorama das ONGs no Brasil

Ed. 34: Mães Brasileiras

Ed. 35: Violência Infantil

Ed. 36: AfroReggae Debate Estratégias de Combate à Violência

Ed. 37: Assassinatos no Brasil

Ed. 38: A Pobreza Dentro da Pobreza

Ed. 39: Suicídio

Editora AfroReggae
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Ed. 40: Diminuição da Idade Penal 

Ed. 41: A Síntese do Perfil dos Jovens Moradores de Favela

Ed. 42: Aids e Prevenção

Ed. 43: Escolas Esquecidas

Ed. 44: Síntese do Índice de Desenvolvimento Humano 2013

Ed. 45: Acompanhamento dos Objetivos do Milênio no Brasil

Ed. 46: Trabalho Infantil

Ed. 47: Bullying

Ed. 48: IDEB – Ensino Fundamental – Anos Iniciais

Ed. 49: IDEB – Ensino Fundamental Anos Finais

Ed. 50: IDEB 2013 – Ensino Médio

Ed. 51: IDEB 2013 – Estado e Município do Rio de Janeiro

Ed. 52: IDEB 2013 – Estado de São Paulo

Ed. 53: IDEB 2013 – Minas Gerais – Ensino Fundamental

Ed. 54: Síntese do PNAD 2013

Ed. 55: Ensino Universitário

Ed. 56: Ensino Profissionalizante

Ed. 57: Desemprego

Ed. 58: Cabo Verde - Parceiros

Ed. 59: Cabo Verde - Pessoas

Ed. 60: Cabo Verde - Histórias

Ed. 61: IDHM – Brasil

Ed. 62: IDHM – Estado e Município do Rio de Janeiro

Ed. 63: IDH Favelas Cariocas

Ed. 64: Exploração Sexual Infantil

Ed. 65: O Que Vem Pela Frente

Edições Especiais

Missão Humanitária do AfroReggae em Cabo Verde (África)

Crianças do Brasil

Professores do Brasil

Consciência Negra

Agenda Social 2015
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Coleção Conversas

A Coleção Conversas, publicada mensalmente, é dedicada a pessoas que 

estão passando por dificuldades e precisam esclarecer algumas ideias. A 

publicação tem objetivo de tirar dúvidas que perpassem a cabeça de 

muita gente, mas não tem coragem de conversar com alguém próximo, 

devido ao caráter dos assuntos. O ano de 2014 foi de consolidação para 

a Coleção Conversas que, mensalmente, é enviada para escolas, ONGs e 

equipamentos públicos. Ao todo foram publicadas 15 edições no ano de 

2014.

Ed. 04: Jan/14 - Estou com medo, em quem posso confiar?

Ed. 05: Fev/14 - A escola tá um saco, posso largar os estudos?

Ed. 06: Mar/14 - Eu posso fazer justiça com as próprias mãos?

Ed. 07: Abr/14 - Eu quero parar de usar drogas e não consigo. O que eu faço?

Ed. 08: Mai/14 - Como eu vou ser mãe de uma criança com deficiência?

Ed. 09: Jun/14 - Eu sou do Candomblé. Por que estou sendo tão 

discriminada?

Ed. 10: Jul/14 - Eu sou garoto de programa, estou no caminho errado?

Ed. 11: Ago/14 - Não quero apresentar minha namorada negra para 

meus pais. Sou racista?

Ed. 12: Set/14 - Eu sinto atração por crianças. Isso é normal?

Ed. 13: Out/14 - Estou apanhando muito na minha casa. Estou com 

medo. O que eu faço?

Ed. 14: Out/14 - Eu não quero fazer faculdade. Existe futuro para mim?

Ed. 15: Nov/14 - Sou advogada e não consigo emprego. Será que é 

porque sou negra?

Ed. 16: Dez/14 - Eu não gosto de festa de Natal. Será que estou errado?

Ed. 17: Dez/14 - Sou professora e não aguento mais dar aulas. Posso 

parar de ensinar?

Edição Especial: Eu não suporto mais apanhar do meu marido. 

O que eu faço?
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Coleção Presta Atenção!

Além das nossas tradicionais publicações, como a Coleção 

Conversas e o InfoReggae, em 2014 nós criamos a Coleção 

"Presta Atenção!", que é uma cartilha publicada mensalmente 

sobre temas do cotidiano dos brasileiros. 

A cartilha é bem simples e objetiva, sendo de fácil compreensão e 

entendimento para o leitor. Em 2014 foram 5 edições publicadas.

Com algumas pequenas atitudes, podemos transformar grandes 

coisas, tanto na própria vida, quanto na vida das pessoas que estão 

ao nosso redor. 

Ao ler a cartilha, se percebe que problemas que pareciam 

impossíveis de serem solucionados, podem ser facilmente 

resolvidos.

Ed. 01: Set/14 - Educação

Ed. 02: Out/14 - Família e Criança

Ed. 03: Nov/14 - Trabalho Comunitário

Ed. 04: Nov/14 - Capacitação Profissional

Ed. 05: Dez/14 - Solidariedade Faz Bem
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Gravar em presídios e dentro de favelas não é tarefa fácil. A 

Produtora de Audiovisual do AfroReggae vem, desde 2008, 

quebrando barreiras e fazendo um diferencial na produção de 

nosso material audiovisual. Em parceria com canais como o GNT 

e Multishow, a produtora desenvolve trabalhos que focam em 

públicos marginalizados pela sociedade. 

Os programas abordam não somente temas relacionados ao 

trabalho social promovido pela instituição, como também 

procuram trazer assuntos que despertem a reflexão e a 

consciência do público, desenvolvendo neste um olhar crítico e 

transformador. Também revelam à população uma realidade 

desconhecida, ajudando pessoas a buscarem uma vida mais digna. 

Confira alguns dos trabalhos desenvolvidos pela equipe em 2014!

Conexões Urbanas

O Conexões Urbanas está no ar desde 2008, no canal Multishow, 

da Globosat. O programa, produzido e dirigido pelo AfroReggae, 

tem o objetivo de criar elos em um sociedade complexa. Você vai 

se conectar com os mais recentes pensamentos de 

sustentabilidade, tecnologia social, cidadania e principalmente paz. 

Um programa para gerar reflexão e ação.

Em 2014, depois de alcançar a marca histórica de 100 episódios, o 

Conexões Urbanas voltou com 15 episódios na sétima 

temporada. Seguindo o mesmo modelo das outras temporadas, 

com a apresentação de José Júnior, o programa abordou temas 

como racismo,  a efervescente cultura urbana da cidade de São 

Paulo, a política brasileira de combate às drogas, a partir da 

perspectiva de Fernando Henrique Cardoso e Fernando Grostein 

(diretor de “Quebrando o Tabu”), um episódio sobre a violência 

em Maceió (AL) e Simões Filho (BA), algumas das cidades com 

maiores índices de homicídio do país e mais.
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Órfãos da Violência

Em quatro episódios, Órfãos da Violência retrata, com a 

sensibilidade necessária, a vida de quatro pessoas depois de 

enfrentarem grandes perdas. 

Em formato de documentário, os personagens abrem seu íntimo e 

revelam como seguiram em frente. Sem esquecer do passado, mas 

vivendo o presente, Clarissa, Nathalia, Ronaldo e Vera contam suas 

histórias.

O programa conta com depoimento dos jornalistas Zuenir 

Ventura e Ana Paula Araújo, do economista Sérgio Besserman e da 

autora Glória Perez.

Clarissa

A história de Clarissa nos revela a triste realidade de que 85% dos 

casos de homicídio no Brasil não são resolvidos: sua mãe, há 20 

anos, foi estuprada e morta e o culpado nunca fora encontrado. 

Mais recentemente, em 2011, seu pai foi encontrado morto, vítima 

de estrangulamento em Casimiro de Abreu (RJ). Um caso duplo 

de impunidade, dentro da mesma família.

Nathália

Nathália Just tinha 5 anos quando seu pai, separado de sua mãe 

havia 2 anos, entrou na casa da família, em Jaboatão dos 

Guararapes (PE), e descarregou uma arma contra a ex-mulher e 

os dois filhos. A mãe de Nathália foi morta, ela e o irmão foram 

gravemente atingidos. Este episódio de Órfãos da Violência 

mostrou como a menina lidou com a perda e construiu sua vida 

sem os pais. 
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Ela fala sobre acompanhamento médico e psicológico ao longo de 

toda a infância e adolescência, para superar os traumas dos tiros e 

de como resolveu, já adulta, procurar por justiça e conseguir a 

condenação do pai pelo crime cometido 25 anos atrás.

Ronaldo

Neste episódio, conhecemos a história de Ronaldo, que perdeu 

seus pais, vítimas da violência e da negligência do Estado. 

Ronaldo narra, quase que como um espectador, as tragédias pelas 

quais passou, quando viu seu pai falecer vitimado por uma bala 

perdida em uma operação policial no Morro do Bumba. No 

mesmo local, alguns meses depois, ele presenciou o soterramento 

de sua casa e de metade de sua família, incluindo sua mãe.

Vera Lúcia

Vera Lúcia tinha 30 anos quando perdeu pai e mãe na Chacina de 

Vigário Geral. Oito pessoas de sua família morreram na ocasião e 

apenas as crianças sobreviveram. Vera afirma que a perda dos pais 

dividiu sua vida em duas partes.  

O episódio ficou marcado como a maior chacina urbana da 

história do Rio de Janeiro. Neste episódio, Vera volta à Vigário 

Geral e relata sua resignação.
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Paixão Bandida

Das várias formas de amor que existem, uma das mais intrigantes 

é a do amor bandido. Principalmente quando esse sentimento é 

vivido por pessoas que, em nome desse amor, acabam se 

envolvendo com o crime. São histórias de amor que começam 

como quase todas que conhecemos: jovens que em um momento 

da vida acreditam ter encontrado o amor de suas vidas.

Na primeira temporada da série, contamos com um olhar que 

privilegia o ponto de vista feminino. As histórias começam como 

qualquer outra: casais que se conhecem, se apaixonam, e decidem 

ficar juntos. Mas logo essas histórias se desviam do lugar comum 

do romantismo, quando estes homens enfim revelam seu 

envolvimento com o crime. Inclusive, em alguns casos, as mulheres 

também passaram a ter.

Desta vez, em 2014,  a série, que antes mostrava namoradas e 

mulheres de detentos, fez o inverso e deu a vez aos homens. A 

segunda temporada de Paixão Bandida contou histórias de quatro 

homens que se envolveram no mundo do crime por amor e que 

cuidam dos filhos e da casa enquanto suas amadas cumprem pena.

Marcos, Walter, Jadeíldo e o Oberdan. Eles contaram o que fazem 

hoje, como lidam com o passado, quais razões e emoções os 

levaram para o submundo do crime, o que pensam do futuro, 

como enfrentam o presente, como chefiam as famílias sem as 

esposas, as visitas íntimas e o recomeço.
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Papo de Polícia

A quarta temporada do Papo de Polícia mostrou, em sete 

episódios, o trabalho dos agentes federais do Núcleo Especial de 

Polícia Marítima (NEPOM), Marcio Bouzas e Rafael Saraiva, na 

tríplice fronteira Brasil, Argentina e Paraguai. Juntos, eles 

patrulham o rio Paraná, Lago de Itaipu, realizam operações nas 

favelas da região e nas principais rodovias da cidade. “Nesta 

temporada, mostramos um trabalho pouco conhecido da Polícia 

Federal no combate ao tráfico de drogas e ao contrabando. Além 

de muita ação, também mostramos a vida pessoal dos policiais. As 

imagens estão um show à parte”, conta o diretor Thiago 

Conceição, que utilizou um drône e uma câmera super slow 

motion nas filmagens.

A equipe do AfroReggae acompanhou, durante dez dias, Rafael 

Saraiva, de 32 anos, baiano e aviador civil por formação, e Márcio 

Bouzas, de 38 anos, carioca e ex-inspetor da polícia civil no Rio 

de Janeiro, no dia a dia de patrulhamento. O núcleo em que 

ambos trabalham é um dos responsáveis pelas  maiores 

operações de combate ao tráfico de maconha, contrabando e 

descaminho na tríplice fronteira. Graças ao trabalho dos agentes, 

a delegacia de polícia federal de Foz do Iguaçu foi, em 2013, 

responsável por um terço da maconha apreendida em todo 

Brasil.

O programa, com direção de José Junior, Jefferson Don e Thiago 

Conceição, foi ao ar no dia 5 de maio, em sete episódios exibidos 

em dias consecutivos, com duração de sete minutos, cada. 
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Na Realidade

O "Na Realidade" é um projeto de educação à distância (EAD) que 

associa a prática ao fazer social para que, cada vez mais, este último 

alcance resultados significativos, na vida das pessoas. As aulas 

podem ser acessadas, gratuitamente, pelo site 

narealidade.afroreggae.org. 

Além disso, são disponibilizados diversos textos de apoio; dentre 

eles estudos de caso para que os alunos possam debater e 

trabalhar os conceitos vistos em aula. Para dar início ao curso, o 

interessado precisa apenas realizar o cadastro e está pronto para 

se capacitar. Todos os cursos emitem certificados. 

Em 2014, desenvolvemos mais 5 novos cursos, todos voltados para 

o estudo dos espaços em que o AfroReggae atua e como são 

desenvolvidas as ações sociais dentro destes contextos:

 Metodologia do Risco Social: Trata das novas formas de 

entendimento e definição da pobreza, para além da renda 

familiar mensal per capita.

 Metodologia Oficinas AfroReggae: Aborda a frente de impacto 

social que a instituição  desenvolve, mostrando porque se 

trabalhar com linguagens como a arte e a cultura.

 Mutirão AfroReggae: Dá sequência ao trabalho da instituição  de 

acompanhamento familiar e aprofundou o debate sobre formas 

de atuação, como por exemplo a busca ativa.

 Programa AfroReggae de Educação (PAE): Aborda outra frentes 

de impacto social que o AfroReggae desenvolve, dando ênfase 

ao porquê de se trabalhar com projetos educacionais

 Segunda Chance: Debate sobre a atual situação do preso no 

Brasil, a realidade de um ex-presidiário e as dificuldades de 

reinserção no mercado de trabalho.
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Vídeos Educativos
 

Desenvolvemos, em 2014, dez vídeos educativos que trabalharam 

questões como a importância da segunda chance para um egresso 

do sistema penal, o valor das empresas que contratam moradores 

de comunidades próximas à indústria, a importância da valorização 

da cultura afro, a atividade extraclasse no desenvolvimento dos 

alunos, entre outros. 

A lista completa dos vídeos está em no site do AfroReggae, na 

seção Projetos e, também, no nosso canal do Youtube.

 A dificuldade da Segunda Chance

https://goo.gl/6vhYmU

 Oficinas Culturais: Educação, Arte e Cidadania 

https://goo.gl/EwaQIJ

 Programa AfroReggae de Educação - PAE

https://goo.gl/zzPp1X

 8ao80

https://goo.gl/9qfbYB

 Diversidade e Raça

https://goo.gl/7zVvYZ

 O trabalho do AfroReggae com a terceira idade 

https://goo.gl/fzhCae

 Grafite, a Arte ao Alcance de Todos

https://goo.gl/RMoGIs

 Música Clássica para Todos

https://goo.gl/PPid1R

 A importância da Segunda Chance

https://goo.gl/fXOUbV

 Integrando a Comunidade e a Indústria

https://goo.gl/1eqhC8 



Construindo vias de mão dupla a partir de uma intervenção 

direta junto à população jovem moradora de favelas, os Núcleos 

Comunitários do AfroReggae no Complexo do Caju, em Parada 

de Lucas mantiveram o compromisso de oferecer às comunidades 

atividades de cultura, formação, lazer. Conheça abaixo as 

principais ações de cada um dos Núcleos em 2014.

Centro de Inteligência Coletiva Lorenzo Zanetti

Parada de Lucas, Rio de Janeio (RJ)

O AfroReggae, desde o início, tem em seu DNA, como um dos 

objetivos, quebrar barreiras e derrubar os muros invisíveis que 

separam as pessoas. E foi nesse espírito que no ano de 2000, o 

AfroReggae rompeu a fronteira da guerra do tráfico em Parada de 

Lucas e iniciou as oficinas de informática na Associação de 

Moradores de Lucas, com o apoio do Comitê de Democratização 

da Informática (CDI).

Em 2014, 618 pessoas foram beneficiadas pelas atividades do núcleo 

de Parada de Lucas, com a realização das oficinas de capoeira, dança, 

história em quadrinhos, percussão, zumba, dentre outras. Ainda foi 

realizada a Ação Social conjunta entre os Parada de Lucas e Vigário 

Geral. O evento contou com instituições como Clínica da Família, 

Coordenadoria LGBT, Fundação Leão XIII, Detran, Massagem, 

Natura, CRAS, 2ª Chance, Recreação, Beleza Natural, e CIEE. Vários 

serviços foram oferecidos à população o que totalizou 976 

atendimentos durante todo o dia. Na data que se comemora o Dia 

das Mulheres, o Centro de Inteligência realizou um debate sobre a 

“Atuação da Mulher na Sociedade Contemporânea”. Mulheres da 

comunidade e alunas da rede municipal assistiram ao debate. Além 

disso, no Dia das Crianças, foi realizado uma grande festa para todos 

os moradores da comunidade de Parada de Lucas no Núcleo. 
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Núcleo Comunitário do Complexo do Caju

Rio de Janeiro (RJ)

A ideia de criação do núcleo Caju surgiu a partir de uma conversa 

com um dos coordenadores do Segunda Chance, do AfroReggae, 

que foi morador do Caju e conhecia muito bem a realidade da 

região. 

A Associação dos Moradores cedeu um espaço em um galpão, 

antes um posto de saúde desativado, para servir de sede do 

Núcleo, e, em parceria com a Odebrecht, realizamos as obras em 

2014, para a inauguração em 2015.

A Odebrecht acreditou desde o início no projeto de criação do 

Núcleo na comunidade, patrocinando e acompanhando de perto 

as obras de infraestrutura para que o espaço pudesse estar em 

pleno funcionamento para todos os moradores locais. A parceria 

com a Odebrecht tem permitido que os projetos desenvolvidos 

aconteçam com impactos sociais importantes na comunidade do 

Caju.

O Núcleo Comunitário do Caju possibilita que crianças 

frequentem o espaço através do “Movimento da Alegria”. Mesmo 

quando não estão em oficinas, elas podem jogar tênis de mesa, 

totó, jogos de tabuleiros ou frequentar o cantinho da leitura. Estas 

ações proporcionaram uma atividade extracurricular, 

possibilitando assim que estas crianças estejam num espaço de 

proteção social e longe de possíveis influências ruins.

O primeiro trabalho realizado no núcleo foi o Mutirão, que já 

beneficiou cerca de 1.500 pessoas da comunidade.
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Arena de Circo Benjamim de Oliveira

Cantagalo, Rio de Janeiro (RJ)

O espaço, denominado assim em homenagem ao primeiro palhaço negro 

do Brasil, é a sede de oficinas artísticas ligadas ao mundo circense, bem 

como do Afro Circo, grupo artístico da instituição que trabalha o circo 

como ferramenta de transformação social e entretenimento artístico. O 

núcleo está localizado no espaço do Criança Esperança, na comunidade do 

Cantagalo, e conta com uma ampla equipe para o treinamento de atividades 

de circo. Em 2014, 459 pessoas foram beneficiadas com o projeto.

Em 2014, a Arena de Circo recebeu a visita de diversas instituições 

nacionais e internacionais. Entre as visitas na Arena estiveram estudantes 

do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), que é um centro 

universitário de educação e pesquisa privado localizado nos Estados 

Unidos e um dos líderes mundiais em ciência e tecnologia. Além disso, A 

Arena recebeu mais uma vez os estudantes do Babson College, 

importante escola de negócios dos Estados Unidos com foco em 

empreendedorismo. A convivência com pessoas de cultura e 

conhecimentos diversos é benéfica para os atendidos da instituição, pois 

é possível conhecer e trocar experiências com essas pessoas, trazendo 

assim crescimento.

As oficinas foram um ponto alto na Arena de Circo. Durante todo o 

ano os alunos da oficina de circo social aprenderam técnicas de 

acrobacia de solo e aérea, além de técnicas básicas para trampolim e 

trapézio. Com todo o aprendizado realizado durante o ano, os alunos 

participaram de um show de encerramento da oficina, realizado na 

Arena em dezembro. Na oficina de dança os alunos puderam aprender 

noções de dança de salão e gafieira,  e, ao final do curso, fizeram uma 

apresentação de uma coreografia que misturou as técnicas de dança 

aliados aos movimentos de circo. Todos esse trabalho e investimento em 

aulas, buscam transformar nossos alunos em artistas circenses completos, 

para que possam se apresentar em qualquer espetáculo dentro e fora 

do Brasil. 
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Centro Cultural Waly Salomão (CCWS)

Vigário Geral, Rio de Janeiro (RJ)

O Centro Cultural Waly Salomão (CCWS) completou 4 anos de 

existência em 2014. São quatro anos de intensas e diversificadas 

atividades voltadas para a formação artística, cultural e educacional 

de todos os moradores de Vigário Geral e das comunidades do 

entorno que queiram participar da rica grade de programação. 

Pessoas das mais variadas idades e também de outras regiões da 

cidade usufruem da estrutura robusta do Centro Cultural 

construída em uma área de 2,1 mil metros quadrados, no coração 

de Vigário Geral. 

No Núcleo reside os principais Grupos Artísticos do AfroReggae e 

possui toda a estrutura necessária para a capacitação e produção 

dos artistas. 

Ao todo são 8 salas para atividades artísticas e culturais, inclusive 

um estúdio de gravação com equipamentos sofisticados e um 

ambiente digital para a experimentação de batidas eletrônicas, são 

elas: Estúdio Natura Musical, Sala Redbull, Sala Santander, Sala 

Ricardo Guimarães, Sala Corpo, Sala Verde, Sala SEBRAE e EX Sala 

Futura. 

As oficinas realizadas em 2014 foram de Ballet Clássico, Bateria, 

Canto Adulto/Infantil, Clarinete, Contra Baixo, Dança, Dança Afro, 

Dança de Salão, Dança Livre, Flauta Doce, Flauta Transversa, 

Guitarra, Pandeiro, Percussão, Pífaro, Tai Chi Chuan, Teatro 

Adulto/Infantil, Teoria e Percepção Musical, Timbal, Trombone, 

Trompete, Violão, Violino, Violoncelo, que beneficiaram cerca de 

3.009 pessoas. 
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Em 2014, entramos no segundo ano de atividades do escritório de São 

Paulo, uma jornada que vem contribuindo para a solidificação da nossa 

marca e a consolidação da nossa atuação na maior cidade da América 

Latina. Logo no início tivemos uma grande adesão por parte de 

instituições que nos procuraram para conhecer melhor nossas atividades 

e solicitar nossa contribuição. Foram mais de 30 entidades das mais 

diversas áreas de atividades culturais, educacionais e assistenciais, da 

cidade e da periferia. Com os resultados dessas reuniões e encontros,  

criamos o Núcleo de Ideias Criativas (NIC), que tem por objetivo 

central articular, parcerias, ações sociais e culturais.  

Parcerias fundamentais foram articuladas para o desenvolvimento 

educacional e profissional de jovens estudantes das periferias de São 

Paulo. Com SEBRAE e CIEE promovemos várias ações de capacitação e 

do programa Jovem Aprendiz, que proporcionou a 350 jovens o contato 

com o primeiro emprego, sem prejudicar a formação educacional.  A 

Agência Segunda Chance, também presente em São Paulo, se potencializa 

cada vez mais na inserção de egressos do sistema penal no mercado de 

trabalho. Estabelecemos algumas parcerias que fortaleceram o projeto e 

que proporcionaram capacitações antes mesmo da indicação desse 

candidato. Tivemos mais de 50 pessoas, entre egressos e internos, 

capacitados nas áreas de Mecânica de Automóveis e Construção Civil, 

pela parceria FIESP, Senai e Acciona e Capacitação Pessoal, aos internos 

do semiaberto, em parceria com o CIEE. 

Os números atuais em nosso escritório de representação são 

equivalentes a 573 egressos cadastrados em nosso banco de dados, e 

aproximadamente 15% conseguiram integrar o mercado de trabalho. 

Também marcamos presença no maior evento de sustentabilidade da 

cidade, Virada Sustentável, com uma atividade cultural em parceria com 

Pano Social, Urban Trash e SOS Juventude, integrantes do NIC.  Como 

primeira experiência do AfroReggae em desenvolver sua tecnologia social 

em um escritório de representação fora do Rio de Janeiro estamos 

cientes dos desafios e das próximas conquistas a serem alcançadas.
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Juventude e Dados

O Juventude e Dados é um site que tem como missão mediar 

informações diárias sobre juventude e organizar um banco de dados 

nas áreas de Educação, Trabalho e Emprego, Demografia, Violência e 

Saúde. 

A Equipe do AfroReggae trabalha diariamente para produzir sínteses 

sobre dados para o site.  Além do bando de dados e notícias, o site 

mantém o espaço Publicações, que publica estudos, pesquisas e 

informações, como resultados de pesquisas e avaliações escolares, 

que servem de consultas para gestores e ONGs que trabalham com 

juventude no Brasil. 

Outro espaço encontrado no site é o do Editorial. 

Nele é encontrado a  opinião da instituição sobre os temas que é de 

interesse de toda a sociedade.
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O Centro de Documentação (CEDOC) do AfroReggae foi criado em 

2012 no intuito de responder as perguntas sobre projetos da instituição, 

desenvolvidos na década de 90. Em 20 anos de instituição, os 

documentos históricos não eram separados dos documentos correntes. 

Os documentos estavam amontoados em caixas box, sem identificação 

ou qualquer cuidado técnico. Era preciso agir e cuidar do material. Em 

cada caixa, uma nova descoberta sobre o AfroReggae. A cada caixa 

aberta, perguntas eram feitas sobre relatórios, fotos, cartas, oficioso e 

vídeos. Cada caixa daquelas era mais que um amontoado de papel, trazia 

a vida da instituição ao longo de 20 anos. Era preciso cuidar desta 

história e, muito mais que isso, era preciso ser responsável com esta 

história.

O trabalho foi árduo, durante todo o ano de 2014, para poder organizar 

e melhorar o acesso aos documentos da instituição. Através de um 

levantamento documental foi possível descrever e identificar todos os 

documentos, possibilitando o acesso físico a eles. Com o levantamento 

documental também foi possível fazer a higienização dos materiais. A 

higienização é importante, pois é possível retirar agente nocivo que 

comprometem a preservação, conservação e a informação dos 

documentos. Outra conquista do CEDOC para o AfroReggae foi a 

melhora do arranjo físico. Todo o material foi acondicionado em local 

adequado, através de troca das caixas de papelão por polietileno e 

acondicionamento em estante de aço. Na organização, foi separado os 

documentos por empresas, identificação por cores, etiquetas com 

identificação do assunto e número referente a catalogação/classificação.

Com a organização do setor foi encontrado muitos documentos com 

prazo de validade vencido por lei, portanto, com a autorização do gestor 

setorial foi feito o descarte destes materiais vencidos que ocupavam 

espaços físicos. Uma grande preocupação do AfroReggae é em relação as 

fotografias do que aconteceu na instituição nestes mais de 20 anos. Em 

2014 o CEDOC fez a catalogação fotográfica por eventos, personalidade, 

projetos, subgrupos e núcleos.
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Os Grupos Artísticos do AfroReggae abrangem diversas categorias, 

como música, dança, teatro e circo, e são o resultado dos trabalhos 

desenvolvidos nas oficinas culturais de formação artística e social. 

Com integrantes oriundos, em sua maioria, das comunidades, os 

grupos culturais funcionam como uma referência para todos os 

alunos da instituição, bem como uma fonte de inspiração para o seu 

desempenho nas oficinas, uma vez que os alunos que se destacam nas 

aulas são convidados a participar dos grupos.

A cada novo convite que os grupos recebem para se 

apresentarem, é uma oportunidade para desenvolver e aprimorar 

o trabalho. O ano de 2014 foi de grande importância para os 

grupos do AfroReggae, com apresentações no Festival da América 

do Sul, em Mato Grosso do Sul; no Prêmio Extraordinários, no 

Teatro Tom Jobim no Rio de Janeiro; e, também, no exterior, no 

evento Brasil Sensacional em Paris (França).

Atualmente, temos os seguintes grupos: Afro Circo, Afro Lata, Afro 

Samba, AR 21, Bloco AfroReggae, Makala, Orquestra AfroReggae, 

Párvati e Trupe de Teatro. Apesar de desenvolvermos várias 

linguagens artísticas, não esquecemos da questão educacional, já 

que muitos jovens abandonam a escola por falta de incentivo e 

atividades interessantes que seduzam esses jovens. Nas nossas 

oficinas abordamos diariamente essa questão e mostramos a 

todos que mesmo para ser um artista temos que estudar. 

Os grupos tem uma agenda diária de ensaios, aulas, workshops e 

pesquisa em diversas aéreas. Temos que ressaltar a importância de 

sermos o melhor no que escolhemos ser, e isso só acontece com 

a entrega e dedicação. Durante esses anos de trabalho do 

AfroReggae nas comunidades, os grupos foram surgindo para 

ajudar esses jovens a encontrarem um caminho que, de fato, possa 

mudar a sua realidade e de sua família.
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AR 21

Em 1993, o Parque Proletário de Vigário Geral foi vítima de uma 

chacina, quando 21 moradores foram executados por um grupo 

de policiais à paisana. Em função deste quadro de violência, o 

AfroReggae iniciou os seus trabalhos na comunidade 

desenvolvendo oficinas de percussão e música afro. A partir das 

oficinas desenvolvidas, alguns jovens se uniram e criaram a Banda 

AfroReggae, propondo uma nova pegada musical para interferir na 

cena da música popular brasileira. Com o passar do tempo e com 

o amadurecimento do grupo, a Banda AfroReggae passa a ser 

chamada de AR 21. Em 2014, a banda recebeu grande destaque em 

apresentações como no Festival da América do Sul; Arena da 

Copa do Mundo, em Vespasiano; e uma temporada de 4 meses na 

casa de shows Leviano.

Ao longo desses anos, os músicos da banda AR 21 viajaram para 

vários países, se apresentando em teatros, casa de shows e praças. 

Em alguns lugares fazendo workshops com as crianças, jovens e 

adultos, e à noite a apresentação de shows. Foi assim na Inglaterra, 

Alemanha, Índia, China, Caribe e muitos outros lugares do Brasil e 

do mundo.

Em 2014, o AR 21 participou da campanha "Junta que dá" da 

Pepsico e fez duas apresentações na empresa (uma no Rio e outra 

em São Paulo). Tiveram apresentações na casa de show Leviano; 

casa Deck Carioca, no Rio de Janeiro; e começaram as gravações 

do clipe da música “Pra não dizer que não falei das flores”, de 

Geraldo Vandré, que será lançado em 2015. 
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Afro Circo

O AfroReggae já havia tentado, entre os jovens da comunidade do 

Cantagalo-Pavão-Pavãozinho algumas opções de oficina, porém, era 

preciso pensar em alguma que conseguisse “competir” com o 

entretenimento da praia e das atividades culturais e esportivas do morro. 

A história do Circo no AfroReggae começa com um encontro muito 

especial entre o nosso Coordenador Executivo José Júnior e Guy 

Laliberté, fundador do Cirque du Soleil.

Força, flexibilidade, equilíbrio, agilidade e coordenação motora são as 

habilidades trabalhadas nas diversas técnicas circenses (lira, cama elástica, 

tecido, perna-de-pau, malabares e acrobacia) que ensinamos. Além de 

estimular a criatividade e a sensibilidade da criança, por ser uma atividade 

lúdica e artística, é uma arte que incentiva a superação, a integração e a 

socialização. Outra modalidade desenvolvida é a dança, pois acreditamos 

que é necessário para ajudar no trabalho de flexibilidade, coordenação 

motora e nas coreografias que são criadas diariamente.

Além do lado artístico, as aulas de circo também tem um aspecto 

educativo. Essas aulas tem ajudado bastante no comportamento das 

crianças na escola. A concentração e o trabalho em grupo são 

desenvolvidos diariamente. Ao longo do ano montamos espetáculos e 

exercícios abertos à comunidade. Foi em um desses momentos que 

surgiu a ideia de montarmos uma trupe de circo, surgindo assim o Afro 

Circo. O resultado desse trabalho pode ser visto no ano 2014 no 

espetáculo Genesis, formado por  artistas do Afro Circo.  O espetáculo 

conta a história da criação do mundo pelo olhar da mitologia dos 

iorubás e sua influência no surgimento  de várias religiões  de matrizes 

africanas, no Brasil. A partir daí, começa uma viagem pela cultura e música 

afro-brasileira, desde os primórdios. As principais apresentações do Afro 

Circo, em 2014, foram no Festival Brasil Sensacional, em Paris; no Festival 

17 semanas, no Teatro Cacilda Becker; no Festival Internacional de Circo, 

no Rio de Janeiro; no Prêmio Extraordinário, do Jornal Extra; e as 

apresentações no INCA e no hospital Gaffré Guinle, no Rio Janeiro.
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Afro Lata

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. 

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 grupo Afro Lata esses objetos são matérias-primas 

para uma explosão musical contagiante. Em 2014, o grupo 

apresentou um verdadeiro espetáculo no Festival Brasil 

Sensacional, em Paris. A batida dos instrumentos e o movimento 

dos corpos impressionou a todos que estavam presentes. O Afro 

Lata também participou do clipe da cantora Kelly Roland (ex-

Destiny's Child) com direção de Spike Lee. Esteve também em 

turnê na Inglaterra se apresentando durante um mês e 

ministrando workshops de percussão para jovens de várias 

escolas.
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Afro Samba

A história do Afro Samba teve início em 1998 com duas crianças 

de apenas 8 anos de idade, apaixonados pela música. 

Jonas Michel e Raquel Melo se uniram com outros integrantes de 

diferentes oficinas do então Centro Cultural Vigário Legal Núcleo 

de Vigário Geral e fundaram o Afro Samba. 

Atualmente o grupo é formado pelo vocalista Alexandre 

Magalona, o Lecão; Jonathan Moraes na bateria; Thales 

Moretenson, no cavaquinho; Luiz Henrique, com o Tan Tan; e a 

Raquel Melo, a única mulher, no surdo. 

Em 2014, a banda tocou em espaços importantes da cidade do 

Rio de Janeiro, como a D'Lux, na Barra da Tijuca; Marina da Glória; 

Leviano Bar, na Lapa; e alegrando as crianças internadas no INCA. 

Esse grupo tem como padrinhos o cantor Arlindo Cruz e a 

cantora Dorina, ambos respeitados no universo do samba.

33



Bloco AfroReggae

A ideia inicial do Bloco AfroReggae era agregar uma multidão de 

moradores em Vigário Geral, com um pequeno trio elétrico e 

artistas dos grupos musicais do AfroReggae. Porém, o que era para 

ser apenas uma brincadeira de carnaval, com percussão e voz, tomou 

grandes proporções e se tornou um verdadeiro espetáculo. O 

primeiro desfile na comunidade foi um sucesso total. Os moradores 

lotaram as ruas de Vigário e presenciaram algo inédito no espaço em 

que viviam, era uma explosão de cultura e diversão jamais vista.

Em 2006 o bloco passou a integrar a agenda do carnaval de rua do 

Rio de Janeiro e, chegou a entrar para a história, em 2013, com um 

trio elétrico movido a urina, desfilando pelas ruas de Ipanema. 

Atualmente o Bloco AfroReggae conta com cerca de 300 integrantes. 

Além da percussão que coloca todos em movimento e cantando os 

maiores sucessos da música brasileira, o bloco conta também com a 

apresentação de alguns grupos artísticos e oficinas do AfroReggae.

Em 2014 o Bloco desfilou seu entusiasmo no carnaval carioca. Como 

a Praia de Ipanema não comporta mais a multidão que o Bloco 

arrasta, em 2014 o desfile aconteceu na Avenida Rio Branco. 

Durante as três horas de desfile no Centro da Cidade, o Bloco 

arrastou uma multidão de cerca de 150 mil pessoas. Uma das grandes 

novidades deste carnaval, foi a inclusão das mulheres trans participantes 

do Projeto Além do Arco-Íris como comitiva de frente do trio elétrico.  

Uma ação de extrema importância para o combate do preconceito 

contra a população LGBT do estado do Rio de Janeiro. 

Além disso, o Bloco AfroReggae realizou três apresentações no 

bairro da Lapa, reduto boêmio e cultural do Rio de Janeiro, no bar 

Ritmo da Lapa. O Sesc de Madureira também pode prestigiar seu 

público com uma apresentação do Bloco AfroReggae.
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Makala Música & Dança

Apresentar a ancestralidade brasileira e suas manifestações 

artísticas e culturais traduzida em música e dança é mais uma 

iniciativa que surgiu como uma oficina do AfroReggae, e se 

profissionalizou, desenvolvendo estilo e identidades próprias. 

O grupo Makala Música & Dança leva a teatros e espaços 

culturais, desde 2005, ano que foi criado, sua coreografia e 

percussão afro-brasileiras misturada com instrumentos 

eletrônicos. 

Criado na favela de Vigário Geral, o grupo representa a 

ancestralidade brasileira até mesmo na escolha do nome: Makala, 

que no Kimbundo, língua de uma etnia africana trazida para o 

Brasil na época da escravidão, significa Carvão.

O ano de 2014 foi marcado por participações em mostras e 

festivais de danças, além de eventos no Rio de Janeiro e São Paulo. 

O grupo se apresentou como convidado na Noite de Gala dos 25 

anos do Jornal da Dança; no projeto internacional Dança em 

Trânsito; na ocupação do Teatro Cacilda Becker; na premiação da 

Deusa do Ébano; e eventos realizados no Rio de Janeiro. 

Além disso, o grupo fez sua própriao ocupação artística no 

Centro Cultural da Juventude em Brasilândia, São Paulo, levando 

oficinas de dança afro brasileira, percussão e apresentando a obra 

coreográfica "A Viagem dos Eborás", que conta a lenda da criação 

do mundo segundo a tradição Nagô, e teve uma participação 

marcante no palco alternativo no Vale do Anhangabaú, em 

comemoração ao Dia da Consciência Negra.
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Orquestra AfroReggae

O AfroReggae acredita que música e arte podem quebrar muitas 

barreiras sociais. Pensando assim, desde 2005, levamos os 

instrumentos e as oficinas da Orquestra AfroReggae até Parada de 

Lucas, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Através da música 

clássica, meninos e meninas tem conseguido apresentar a cultura 

das favelas para os espaços mais sofisticados e diversos do 

mundo.

Várias apresentações da nossa orquestra já levaram crianças e 

jovens de diferentes comunidades cariocas ao palco do Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro, na comemoração dos 20 anos do 

AfroReggae. Além disso, estivemos em São Paulo, na programação 

do Itaú Cultural e no programa Hebe, do SBT; e até mesmo em 

Paris, para tocar no Open Unesco, da Conferência Internacional 

de 2011.

Em 2013, os cursos de instrumentos sinfônicos como flauta 

transversal, trompete, trombone, clarineta, além de violino, 

violoncelo e contrabaixo, passaram a acontecer no Centro 

Cultural Waly Salomão, em Vigário Geral.

Em 2014, a Orquestra AfroReggae participou de outras grandes 

apresentações, como as três exibições do “All You Need Is Love”, 

o maior espetáculo Beatles no mundo, no Vivo Rio, no Rio de 

Janeiro; e no HSBC Brasil, em São Paulo; e se apresentou, ao lado 

do cantor Luan Santana, no programa Altas Horas, da Rede Globo.

Regularmente são oferecidas novas vagas para alunos se iniciarem 

em nossas oficinas de musicalização, tanto no Centro Cultural 

Waly Salomão quanto nas escolas do entorno da comunidade.
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Párvati

Com a garra que vem da favela, um estilo que vem da superação e 

um som que vem da intensidade, a banda Párvati toca um rock 

que vai desde os clássicos da banda americana Iron Maiden, aos 

sucessos de Pitty. 

Criada em 2005, a banda representa o que os jovens são capazes 

quando desafiados. 

Os integrantes da banda conduzem uma apresentação, 

essencialmente rock'n roll, com muita personalidade e energia e 

um tom atrevido que parece dizer: “Sim, nós podemos!”. 

Essa banda tem como vocalista uma menina que busca, dentro 

desse universo machista que é a favela, dar voz às mulheres. 

O grupo tem um repertório bem diversificado, mesclando sons 

do rock e do pop. 

No ano de 2014 o grupo se dedicou a sua reestruturação, com a 

nova formação, e trabalhou na composição de novas músicas e 

novos arranjos. 
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Trupe de Teatro AfroReggae

A Trupe de Teatro AfroReggae começou em 1997 como a Trupe 

da Saúde, quando alunos da oficina de teatro faziam esquetes para 

informar os jovens sobre assuntos relacionados à saúde. 

A partir daí, a paixão pelo teatro tomou conta da vida dos alunos, 

assim como a vontade de explorar os mais diversos temas. 

Até que, em 2004, o grupo finalmente se tornou a Trupe de Teatro 

AfroReggae e, de lá para cá, eles foram cada vez mais além, em 

apresentações no Brasil e exterior. 

Em 2008, no Festival Contacting the World, na Inglaterra, foi 

representante do Brasil ao lado de mais 12 países e nesse mesmo 

ano participou do Aberdeen International Youth Festival, na 

Escócia.

Em setembro de 2010, o sonho de ser um grupo profissional de 

teatro se tornou realidade, com a estréia do espetáculo 

Urucubaca! Com textos inéditos de Jorge Mautner, a peça ficou 

em cartaz por mais de um mês, na Casa de Cultura Laura Alvim, 

em Ipanema, Rio de Janeiro.  A peça fez tanto sucesso que no ano 

seguinte, saiu em turnê com uma temporada no Teatro SESC em 

São Paulo, em Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Em 2011, 

Urucubaca! foi indicada ao Prêmio Contigo de Melhor Musical 

Nacional e Figurino.

Em 2014, a Trupe estreou seu espetáculo infantil “A Onça e o 

Bode”, no FITA - Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis. 

A apresentação foi indicada ao Prêmio FITA de Teatro 2014, na 

Categoria de Melhor Espetáculo Sessão Fitinha, com a peça 

infantil.
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Lançamento do livro em comemoração aos 21 anos do 

AfroReggae

Foi lançado, dia 16 de dezembro, no Museu de Arte do Rio - MAR, 

em parceria com o Santander, o livro em comemoração aos 21 

anos do Grupo Cultural AfroReggae. O fotógrafo J.R. Duran nos 

presenteou fotografando pessoas que fizeram parte da nossa 

história nos últimos 21 anos. 

Os ensaios foram realizados na sede do AfroReggae, na Lapa, no 

Cantagalo, no Complexo do Alemão, em Vigário Geral 

eoutraspaisagens do Rio de Janeiro. 

O fotógrafo afirmou que é movido a desafios, e por isso foi 

impossível resistir ao convite feito de fotografar frente a um 

grupo tão grande e consistente de pessoas que lutam, diariamente, 

por suas vidas e pela dos outros.

A obra também contou com textos dos jornalistas Mauro Ventura 

e Zuenir Ventura e do fundador da Thymus Branding, Ricardo 

Guimãraes. 

O evento foi aberto ao público e todos os presentes receberam 

um exemplar. O livro não é comercializado
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Prêmio Extraordinários 

A partir de uma ideia de José Júnior, o Extra, em parceria com o 

AfroReggae e patrocínio da Cedae, promoveu a primeira edição 

do Prêmio Extraordinários, que homenageou heróis anônimos 

que são referência em sua região ou comunidade e que lutam por 

um mundo melhor. 

Realizado no dia 3 de dezembro, com o auditório lotado no 

Espaço Tom Jobim, no Jardim Botânico, o evento contou com a 

participação de artistas, imprensa, formadores de opinião, políticos, 

como o Governador, Luiz Fernando Pezão, e o Prefeito do Rio de 

Janeiro, Eduardo Paes, e demais convidados. 

 

A premiação reconheceu as ações de pessoas em oito categorias: 

“Nota 10” (Educação), “Saúde é o que interessa” (Saúde), “A 

sustentável leveza do ser” (Sustentabilidade), “Vai que é tua” 

(Esporte), “Água no feijão” (Gastronomia), “A vida imita a arte” 

(Cultura), “A serviço do povo” (Servidores públicos) e 

“Superação”. 

A premiação mais emocionante foi a da Categoria Superação, de 

voto popular e resultado revelado na hora da cerimônia. Dona 

Jurema, de 62 anos, que há oito abriu as portas da sua casa para 

ensinar linguagem de sinais e, hoje, trabalha também com outros 

tipos de deficiência no Conjunto Urucânia, em Santa Cruz. 
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Ação Humanitária Cabo Verde (África)

O AfroReggae, juntamente com o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF), em parceria com o governo de Cabo 

Verde e ONGs articulam iniciativas que contribuem para a 

estruturação e apoio à gestão social do país, introduzindo e 

capacitando o smultiplicadores locais em expressões culturais 

como circo, música, percussão, teatro e grafite. 

Além das atividades culturais, o projeto desenvolvido em Cabo 

Verde conta  com a aplicação da metodologia do Índice 

Multidimensional de Pobreza (IPM) e o Risco Social Familiar, 

medidor que leva em consideração aspectos que vão além da 

renda, como educação, habitação e saúde.
 

O projeto de Inclusão Social dos Jovens tem como objetivo 

proporcionar às vítimas de exclusão social, percursos de vida 

alternativos e viáveis, através da promoção de manifestações 

socioculturais e artísticas, a reconciliação com o ensino escolar e 

a aproximação com o mercado de trabalho. Visa também, 

contribuir para a inclusão social, a capacitação das famílias e a 

melhoria do acesso aos serviços públicos básicos. 

Durante o ano de 2014, cerca de 400 pessoas foram beneficiadas 

direta ou indiretamente pelo projeto.
 

Em novembro de 2013, o projeto foi premiado por sua 

metodologia de combate à pobreza e impacto social no concurso 

Innovation Knowledge Fair, que seleciona projetos voltados para o 

desenvolvimento social, ficando com o 4º lugar entre 53 projetos 

de todo o mundo. No final de 2014 encerramos a primeira fase 

do projeto. 
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O AfroReggae atuou em diferentes frentes em Cabo Verde. Uma 

das maiores contribuições da instituição para os cabo-verdianos 

foi a transferência de conhecimentos conquistados nos 21 anos 

de experiências em comunidades cariocas. 

O AfroReggae facilitou a criação de parcerias, orientou diálogos 

com a comunidade e mobilização social, além de orientar as 

ONGs locais sobre a implementação de projetos culturais.
 

A equipe de técnicos que desenvolveu o trabalho reportou 

diariamente os principais acontecimentos através de um diário de 

bordo publicado no site do AfroReggae. 

Os relatos são interessantes por descreverem as diferenças 

culturais identificadas pela equipe entre as culturas brasileira e 

cabo-verdiana e o dia-a-dia de um trabalho desafiador mas com 

muitas recompensas.
 

O método do AfroReggae trabalha a cultura e as artes como 

estratégia de  mobilização social para uma inclusão sustentável. 

A experiência da instituição no Rio de Janeiro e agora em Cabo 

Verde indica que é fundamental facilitar a integração da escola 

com as crianças, adolescentes e juventude.
 

O AfroReggae tem um sólido compromisso contra a miséria e a 

pobreza e todo seu trabalho compreende que a urgência não 

pode ser subestimada em nenhuma ação.
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Programa AfroReggae de Educação (PAE)

Dentre os funcionários da instituição, todos os 18 matriculados na 

primeira turma do Programa AfroReggae de educação, que se iniciou 

em 2013, concluíram o ensino básico em 2014. Nove alunos 

concluíram o ensino fundamental, e posteriormente o ensino médio, 

e nove cursaram apenas o ensino médio.

Ao longo do ano de 2014, o Programa AfroReggae de Educação 

(PAE) ampliou as oportunidades, garantindo a inclusão do público 

trans participante do projeto Além do Arco-Íris. Foram matriculadas 9 

transexuais e travestis nas turmas de alfabetização, Ensino 

Fundamental e Médio. 

As alunas do Além do Arco-Íris que cursaram o Ensino Fundamental 

passaram com êxito e já ingressaram no Ensino Médio. As mesmas 

são contempladas com bônus, por cada matéria que são aprovadas.

Outro grande avanço do PAE em 2014 foi a parceria com a Agência 

Segunda Chance, que garantiu aos egressos do sistema penal a 

inclusão no programa de escolaridade, através do encaminhamento 

pela agência. Assim, foram matriculados um número de 34 alunos, 

entre o ensino fundamental e médio, com aulas no período da manhã 

e tarde. 

Para que os alunos ex-detentos mantenham sua regularidade nas 

aulas é oferecido uma ajuda de custo e lanche, tendo em vista que 

alguns residirem distantes do centro do Rio, e se encontrarem fora 

do mercado de trabalho.
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Risco Social Familiar

A metodologia de Risco Social Familiar, implementada pelo 

AfroReggae em 2012, tem como objetivo diminuir as privações 

identificadas por meio do questionário do Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM).  

As famílias são classificadas em uma escala de 0 a 5, de acordo com 

as privações levantadas. Após a classificação, é designado um técnico 

que passa a ser uma referencia para a família e que deve trabalhar 

soluções que permitam a resolução das privações e problemas 

vivenciados pela família.  

O técnico de referência faz os encaminhamentos necessários às 

políticas públicas. O acompanhamento direto do técnico nestes 

encaminhamentos assegura a estas famílias, primeiramente, o acesso, 

para depois “garantir o direito”. Desde 2012, xxx famílias foram 

acompanhadas por meio do IPM e tiveram o Risco Social Familiar 

classificado. O gráfico a seguir demonstra a mobilidade de 714 

famílias que pertencem ao grupo de controle. Podemos observar 

que não há mais famílias com Risco 5 e 5+ (mais grave) e que 146 

famílias passara ma integrar o grupo sem risco eminente (Risco 0)
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Doe Agora
 

O Doe Agora é uma iniciativa que possibilita pessoas a 

contribuírem com o trabalho do AfroReggae, seja por meio da 

doação de quantias em dinheiro ou materiais indispensáveis para 

o trabalho com as crianças das comunidades em que atuamos.
 

Os interessados podem participar com doações mensais entre 

R$35,00 e R$300,00 ou doações pontuais com valores entre 

R$50,00 e R$500,00. Além disso, possibilitamos a doação de livros, 

materiais escolares, alimentos e materiais de construção, utilizados 

em larga escala para manter a assistência dada às famílias. 

Desde o seu lançamento, no final de 2013, as doações passaram a ser 

um caminho fundamental para a transformação da vida de famílias em 

situações de risco. Assim como toda a equipe AfroReggae, o Doe 

Agora é uma forma de demonstrar que muitas outras pessoas 

acreditam e lutam por um sociedade mais justa e vidas mais dignas 

para aqueles que convivem conosco, na mesma cidade, no mesmo 

país. 

Todo doador tem o direito de conhecer as ações realizadas e as 

famílias atendidas. Se o doador quiser, ele pode agendar uma visita 

com a equipe do AfroReggae, escrevendo para 

doacao@afroraggae.org. 

Mantemos o compromisso de garantir que 85% dos recursos 

captados sejam usados nas atividades com crianças, adolescentes e 

jovens; 8% para buscarmos novos doadores; 5% para a gestão das 

doações e 2% para divulgação dos resultados.
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Selo AR
 

O Selo AR é uma iniciativa do AfroReggae de licenciamento de 

produtos para empresas que acreditam na transformação social. 

O dinheiro arrecadado com a venda de produtos licenciados é 

destinado a projetos que atendem a milhares de pessoas, em especial 

no Rio de Janeiro, onde o AfroReggae mantém quatro núcleos de 

atendimento cultural e social. 

O Selo AR nasceu da vontade das empresas de participarem do 

trabalho do AfroReggae, viabilizando projetos de inserção social, de 

transformação da realidade da vida de jovens, adolescentes e adultos.
 

O AfroReggae tem 22 anos de história e milhares de vidas 

modificadas. O objetivo do Selo AR é dar sustentabilidade financeira 

aos projetos. 

Em 2014, demos continuidade a linha de óculos EVOKAR, em 

parceria com a Evoke. E a coleção de cadenetas, sendo uma delas 

com assinatura do Designer Gringo Cardia, em parceria com a Cicero 

Papelaria. Também em parceria com o AfroReggae, a Natura lançou o 

Perfume Hórus, acreditando que juntos podem transformar a 

realidade de diversas pessoas. 

Para levar essa crença adiante, parte da renda obtida com a venda 

deste perfume, é destinada a projetos sociais e culturais, beneficiando 

crianças, adolescentes e adultos do nosso país. 

Com a Reserva foi lançada a Camisa Tá no Mapa, inspirado no 

projeto que leva o mesmo nome, em parceria com a JWT e Google.
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Relatório de Retorno de Mídia

 Mídia Impressa

Número de matérias: 640.

Centímetros: 17.313,6 cm/col.

Retorno financeiro: R$ 6.048.700,77.

Público atingido: 288.852.270.

 Web

Número de matérias: 1.241.

Centímetros: 167.974,2 cm/col

Retorno financeiro: R$ 56.450.227,43.

Page views: 10.757.870.505.

 Mídia TV

Número de matérias: 88.

Duração: 5 h 20 min e 23 seg .

Retorno financeiro: R$ 12.758.063,52.

 Total

Número total de matérias: 1.969.

Retorno Financeiro Total: R$ 92.343.013,38

 Dados de dezembro

Site: 400.537 acessos

Facebook: 89.639 curtidas na página

Instagram: 3.780 seguidores

Twitter: 150.470 seguidores
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Elaborados por Kátia Viana e Tânia Monteiro
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Elaborados por Kátia Viana e Tânia Monteiro

49



Elaborados por Kátia Viana e Tânia Monteiro
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E
Patrocínio institucional

Parcerias em Projetos e Ações

Apoio
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ECoordenador Executivo
José Junior

Coordenador Executivo Adjunto
Danilo Costa

Equipe de Produção
André Santos

L uiz Adrien
N ataniel Souza

V iviane Queiroga

Equipe de Colaboração
A lessandra Lins

A na Cristiana Silva
A na Pinheiro

B runa Camargos
C irléia Menezes

E duardo Borzino
E duardo Vasconcellos

F abiana Guzman
I sabelle Feitosa

J oão Paulo
J ohayne Hildefonso

K átia Viana
L uana Cabral

L uciano Marques
L una Rozenbaum

M ariana Uchoa
N aira Pereira

R oberto Pacheco
T ânia Monteiro

T hayane Guimarães
V iviane Queiroga

52

Créditos





D
is

tr
ib

u
iç

ã
o

 g
ra

tu
it

a


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56

