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Oficinas do AfroReggae



No dia 21 de janeiro de 2016, o Grupo Cultural AfroReggae 

completou 23 anos. Ao longo de mais de duas décadas, muita 

história foi construída: nossos grupos artísticos rodaram o mundo, 

mostrando o resultado bem-sucedido de nosso trabalho de 

inclusão social; autoridades, figuras públicas e entidades de peso 

vieram conhecer nosso projeto de perto; fomos reconhecidos com 

diversos prêmios – internacionais e nacionais; levamos nossa 

tecnologia social para Inglaterra, Cabo Verde, entre outros; e, 

acima de tudo, transformamos a vida de milhares de jovens 

através da arte, da educação e da cultura afro-brasileira.

Para celebrar nosso aniversário, esta edição do InfoReggae 

apresenta ao leitor os nossos núcleos de atuação, onde nosso 

trabalho social é desenvolvido. Localizados nas comunidades de 

Vigário Geral, Parada de Lucas, Caju e Cantagalo, os quatro 

núcleos desempenham o papel de verdadeiros pólos difusores de 

cultura e arte por oferecerem à população – de dentro e de fora 

das comunidades – diversas oficinas e atividades gratuitas. 

Este volume do InfoReggae mostra um pouco do esforço do 

AfroReggae em cumprir sua missão de transformação e inclusão 

social e convida os leitores a participar de nossas oficinas culturais 

– que vão de grafite a circo, passando por percussão, capoeira, 

dança, entre outras.
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O Núcleo Comunitário do Caju oferece oficinas das mais variadas 

linguagens artísticas, atividades recreativas, atendimentos técnicos 

sociais de acompanhamento familiar e acolhimento de demandas 

espontâneas da comunidade. As oficinas culturais compreendem 

atividades que têm um cuidado com o desenvolvimento técnico, 

mas que priorizam a experimentação prática e o acesso artístico e 

cultural. São atividades que não têm como objetivo central a 

formação profissional, mas que devem funcionar como via 

estratégica para a transformação social dos envolvidos. Dessa 

forma, as oficinas estimulam capacidades expressivas e 

promovem a auto-estima em nossos alunos.

O CCWS é um grande pólo de formação artística, cultural e 

educacional que beneficia os moradores de Vigário Geral e de toda 

cidade do Rio de Janeiro. 

Nesse espaço acontecem cursos de diversas linguagens artísticas. Os 

cursos têm por objetivo a formação artística e cultural de alunos, a 

democratização dos espaços onde o público morador de favela está 

inserido e o estímulo ao conhecimento sobre as mais diferentes 

linguagens. 

Todos os cursos são disponíveis para crianças a partir de 7 anos, 

adolescentes, adultos e idosos, e estão divididos em três grandes eixos: 

música, dança e teatro. Esses eixos trabalham a variedade de estilos 

capazes de ampliar as possibilidades de expressão.
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Atua com foco na formação técnica e artística através de duas 

vertentes: oficinas de circo para crianças, adolescentes e jovens da 

comunidade e entorno; e capacitações contínuas voltadas para o 

Afro Circo, que envolvem técnicas circenses, preparação cênica e 

desenvolvimento corporal.

Neste espaço, oferecemos o desenvolvimento técnico e artístico 

através de atividades circenses que envolvem acrobacias, 

palhaçaria, malabares, monociclo e aéreos, além de atividades 

artísticas que utilizam outras linguagens, importantes para o 

amadurecimento de um artista circense completo - como 

atividades de maquiagem, dança, música e teatro.  

Arena de Circo Benjamim de Oliveira
(Cantagalo)

O núcleo oferece oficinas de diversas linguagens artísticas, mantendo 

um leque variado de atividades culturais voltadas à comunidade. 

Entre as atividades, o Afro Cine tem como maior objetivo promover 

um espaço de entretenimento e socialização entre as crianças e jovens 

da comunidade e aproximar o público-alvo da cultura audiovisual e 

de temas que acreditamos importantes para o convívio comunitário.  

Centro de Inteligência Lorenzo Zanetti 
(Parada de Lucas)
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Distribuição gratuita

Não jogue este material na via pública.
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