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Depois de 107 edições publicadas, chegamos ao 108º e último 

InfoReggae. Com o objetivo de informar e estimular a reflexão em 

um público diverso, através de uma linguagem acessível, o projeto 

colocou em pauta temas de grande relevância para os debates 

sociais contemporâneos. Ao longo de pouco mais de três anos, 

falamos sobre trabalho infantil, bullying, realidade das favelas 

cariocas, educação brasileira, discriminação racial, questões de 

gênero, intolerância religiosa, entre muitos outros assuntos. 

Na presente edição, o InfoReggae se despede de seus leitores 

com uma publicação-síntese sobre nossos grupos artísticos. Já 

falamos sobre eles em alguns volumes anteriores, mas 

acreditamos que a edição que encerra esse projeto deva ser 

dedicada justamente àqueles que melhor personificam a 

transformação do indivíduo através da arte e da cultura – valores 

por excelência do Grupo Cultural AfroReggae.

Agradecemos aos leitores que acompanharam esse projeto até 

aqui.

Equipe Editorial

Apresentação



A formação original surgiu em 1997, com a Trupe de Saúde, quando 

alunos da ocina de teatro do Grupo Cultural AfroReggae faziam 

esquetes para chamar atenção de jovens sobre temas relacionados à 

saúde. Em 2004, o grupo nalmente se transformou na Trupe de Teatro 

AfroReggae.

Em 2010, o grupo teve a sua primeira experiência prossional com o 

espetáculo Urucubaca!, no Teatro Laura Alvim, em Ipanema, Zona Sul 

do Rio. A peça fez tanto sucesso que, no ano seguinte, saiu em turnê 

com uma temporada no Teatro SESC/São Paulo, Friburgo, Teresópolis e 

Petrópolis, Região Serrana do Rio. Em 2011, Urucubaca! foi indicada ao 

Prêmio Contigo nas categorias de Melhor Musical Nacional e Figurino. 

Em 2012, a Trupe se apresentou com musical infantil de autoria própria,  

A Onça e o Bode, em Vigário Geral.

A banda AR21 surgiu através das primeiras ocinas musicais do Grupo 

Cultural AfroReggae, que aconteceram no início da década de 90 em 

Vigário Geral. Se consolidou no cenário nacional misturando pop, 

reggae e rock. O repertório conta com músicas de Tim Maia, Jorge 

Bem Jor, Paralamas do Sucesso, Bob Marley, entre outros.

No exterior, a AR21 já se apresentou em Paris, Berlim, África do Sul, 

Nova Iorque, Londres, entre outros lugares. No Brasil, dividiram o 

palco com astros consagrados do cenário musical como o Rappa, 

Cidade Negra, Daniela Mercury, Zezé de Camargo e Luciano, Marisa 

Monte, Zeca Pagodinho, Gabriel Pensador, Skank, entre outros.

Atualmente, a banda está no estúdio Natura Musical, localizado no 

Centro Cultural Waly Salomão, em Vigário Geral,  gravando novas 

músicas.
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O grupo, formado por seis percussionistas e nove bailarinos, foi 

criado em 2005, a partir das ocinas de dança do Centro 

Cultural Waly Salomão. Sob direção artística de Betho 

Pacheco, o grupo busca sempre passar ao público as 

manifestações artísticas e culturais africanas. 

A originalidade do Makala  já resultou na Música & Dança

participação em diversos festivais: em 2007, eles se 

apresentaram nos Jogos Pan-Americanos e na comemoração 

do Dia Nacional da Cultura e, em 2008, abriu o 5° Festival de 

Cinema Artivist, em Los Angeles, nos EUA.

A “Viagem dos Eborás” é o principal espetáculo do Makala 

Música & Dança, o qual conta a lenda da criação do mundo 

segundo a tradição Nagô.

A banda surgiu em 2005 na comunidade de Vigário Geral, e 

sua personalidade é fortemente marcada pelo rock and roll. 

Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, Pitty e Metallica são 

algumas das principais inuências da banda, cujo nome remete 

a uma deusa hindu, a deusa Párvati, da fertilidade e da 

beleza.

Atualmente, a banda está gravando seu primeiro CD  no 

estúdio Santander, no Centro Cultural Waly Salomão. Além 

disso, a Párvati está subindo aos palcos com “Simples Assim”, o 

mais novo show do grupo.

PárvatiMakala Música & Dança



O Afro Samba surge em 1993 com os primeiros alunos da ocina 

de percussão do núcleo de Vigário Geral e, desde então, canta a 

realidade da favela e as diculdades da vida de um 

trabalhador.

Almir Guineto e Jovelina Pérola Negra estão entre as principais 

inuências da banda, que costuma se apresentar em shows e 

rodas de samba. 

O grupo já tocou ao lado de nomes como Moacyr Luz, Dudu 

Nobre, Jongo da Serrinha e Arlindo Cruz.

Apadrinhado por artistas como Arlindo Cruz e Dorina, o Afro 

Samba também abre espaço para o pagode, tocando em seus 

shows sucessos dos grupos Fundo de Quintal e Revelação.

Criado em 1998, o Afro Lata é um grupo formado por jovens de Vigário Geral 

que utilizam instrumentos pouco convencionais de percussão. Começaram a 

tocar com pedaços de cabos de vassoura, latões de óleo, tonéis e baldes de 

plástico, transformando lixo em instrumentos musicais. Os ritmos tocados pelo 

grupo são próprios da cultura afro-brasileira, como maracatu, frevo, samba, 

funk, entre outros. 

Todos os integrantes iniciaram ainda meninos nas ocinas de percussão do 

AfroReggae e já atuam, há anos, também como multiplicadores artísticos.

O Afro Lata já se apresentou na sede da Organização das Nações Unidas 

(ONU), em Genebra, na Suíça, e também no Fórum Econômico Mundial para 

América Latina, em Cartagena, na Colômbia. Em 2013, participou do Rock in 

Rio com a banda The Gift.

Afro LataAfro Samba



A Orquestra surgiu em 2009 a partir de uma ocina de 

música clássica no núcleo de Parada de Lucas, que 

começou a acontecer em 2005.

Formada por 40 músicos com idade entre 13 e 25 anos, seu 

repertório inclui desde obras do período barroco ao funk 

carioca.

A Orquestra já participou de alguns dos mais renomados 

festivais de música clássica do mundo. Dentre eles, o 

Festival Internacional de Violoncelo, The Anglo American 

Excellence Award, o Cello Dance Festival e a Open Unesco.

Criado em 1996, o Afro Circo surgiu no Morro do Cantagalo, Zona Sul 

do Rio. O que começou como ocinas de circo social, hoje se consagra 

como uma trupe prossional.

Para atingir nível de padrão internacional e aprimorar cada vez mais 

sua técnica, o grupo teve aulas de canto, dança afro, percussão, balé 

clássico, reforço postural e circo.

O mais recente espetáculo da trupe é o “Genesis”, que conta a história 

da criação do mundo pelo olhar da mitologia dos Iorubás. 

O Afro Circo já encantou milhares de adultos e crianças em diversas 

apresentações. Algumas marcantes, ao lado do Cirque de Soleil, e em 

festivais pelo mundo, como recentemente o Brasil Sensacional, em 

Paris.

Afro Circo
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Formado por integrantes dos grupos artísticos e 

instrutores das ocinas do AfroReggae, o Bloco 

começou a deslar em 2006 na orla de Ipanema, na 

Zona Sul do Rio de Janeiro. 

Com um som que vai do groove rock dos anos 70 às 

batidas do funk carioca, passando por James Brown, 

Tim Maia, Jorge Ben, O Rappa, Skank e Ivete Sangalo, 

o bloco é um dos recordistas de público do carnaval 

carioca.

O Bloco AfroReggae já espalhou sua energia em Minas 

Gerais, Brasília, Goiás, interior do Rio e São Paulo, 

entre outros. .

Bloco
AfroReggae ACREDITE NA ARTE

ACREDITE NA CULTURA

ACREDITE NAS PESSOAS

ACIMA DE TUDO,

ACREDITE.



Distribuição gratuita

Não jogue este material na via pública.
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