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Apresentação

O AfroReggae é uma organização não-governamental, sem fins 

lucrativos, criada em 1993 com a missão de promover a justiça e 

a inclusão, através da arte, da cultura afro-brasileira e da educa-

ção, construindo pontes que unam as diferenças e sejam alicer-

ces para a sustentabilidade e para a cidadania.

A instituição mantém ativos seus projetos nos núcleos de cul-

tura e ação comunitária  em Vigário Geral, Cantagalo, Parada de 

Lucas, Caju e na Lapa. Nosso trabalho diário busca reafirmar a 

integralidade dos direitos humanos e é apostando em processos 

reais de mudança que construímos nossas ações com crianças, 

adolescentes, jovens, famílias e com a comunidade.

O AfroReggae segue sua caminhada buscando despertar poten-

cialidades artísticas, criando verdadeiras travessias por meio da 

arte e da cultura, sempre com o foco na multiplicação contínua 

das ações e na transformação social.



6

Visão
O Grupo Cultural AfroReggae é uma organização que 

luta pela transformação social e, através da cultura e da 

arte, desperta potencialidades artísticas que elevam a 

autoestima de jovens das camadas populares.

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.



EQUIPAMENTOS
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A Arena de Circo que leva o nome de Benjamim de Oliveira, o pri-

meiro palhaço negro do Brasil, foi inaugurada em 1996. Iniciamos 

com o projeto Levantando a Lona que oferecia atividades circenses 

para crianças, mas logo surgiram mais trupes e as atividades foram 

pouco a pouco se ampliando.

Esse núcleo pertence ao eixo artístico-cultural e atua com foco na 

formação técnica e artística através de duas vertentes: oficinas 

de circo para crianças, adolescentes e jovens da comunidade e do 

entorno; e residência artística do Afro Circo, através de capacita-

ções contínuas que envolvem técnica, preparação cênica e desen-

volvimento corporal.

Durante o ano de 2015, a Arena ofereceu oficinas de circo para crian-

ças, adolescentes e adultos da comunidade do Cantagalo, além de 

contar com a participação de moradores de outras localidades do 

Estado do Rio de Janeiro e estrangeiros que passavam temporada na 

favela e puderam trocar experiências com os alunos por intermédio 

das aulas. As oficinas aconteceram duas vezes por semana, sempre 

em dois turnos e possui uma média de 70 alunos por mês.

média de 
70 alunos 
por mês

Cantagalo
Arena Benjamin de Oliveira
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média de 
80 alunos 
por mês

Afrocine  
com média 
de 90 par-
ticipantes 
por mês

No ano 2000 foram iniciadas as oficinas de informática na Associa-

ção de Moradores de Parada de Lucas, comunidade que por quase 

30 anos viveu em guerra com Vigário Geral devido à rivalidade de 

facções criminosas. Essas aulas, apoiadas pelo Comitê de Democra-

tização da Informática (CDI), foram a sementinha que acabou se tor-

nando nosso Núcleo de Parada de Lucas.

Parada de Lucas
Centro de Inteligência Coletiva Lorenzo Zanetti

Criado oficialmente em 2006, foi batizado como Lorenzo Zanetti, 

um ex-padre nascido na Itália que atuou como filósofo, sindicalista 

e defensor dos direitos sociais.  É considerado um verdadeiro guru 

para José Junior, coordenador executivo do AfroReggae, e principal 

responsável por sua formação como empreendedor social. Por essa 

influência positiva e apoio, foi homenageado com a construção do 

Centro de Inteligência em Parada de Lucas.

Em 2015, o Núcleo de Parada de Lucas ofereceu oficinas sema-

nais de circo, percussão e grafite em dois turnos, com uma média 

de 80 alunos por mês. Visando a ampliação das ações, o núcleo 

também promoveu sessões de cinema abertas à comunidade e às 

escolas municipais locais, dando origem ao já tradicional Afrocine, 

que serviu de inspiração aos demais núcleos do AfroReggae. Essas 

sessões de cinema proporcionam um espaço de entretenimento e  

socialização entre as crianças e jovens da comunidade, os aproxi-

mando da cultura audiovisual e de temas que acreditamos impor-

tantes para o convívio comunitário. São sessões semanais, apre-

sentadas sempre em dois turnos, contando com uma média de 90 

participantes por semana.
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O Centro Cultural Wally Salomão (CCWS) é um espaço que oferece 

atividades voltadas para a formação artística, cultural e educacional. 

Pessoas das mais variadas idades, moradores de Vigário Geral ou 

de outras regiões do Estado, usufruem da estrutura robusta deste 

equipamento, construído em uma área de 2,1 mil metros quadrados 

no coração de Vigário Geral.

O CCWS funciona como espaço de residência artística de oito 

Grupos Artísticos do AfroReggae e possui toda a estrutura neces-

sária para sua formação e produção. Ao todo são oito salas para  

atividades artísticas e culturais, além de um estúdio de gravação 

de última geração e um ambiente digital para a experimentação de 

batidas eletrônicas. 

Em 2015, o CCWS disponibilizou cursos e oficinas de formação artís-

tica e cultural nas seguintes modalidades: Ballet Clássico, Dança 

Afro-Brasileira, Dança Moderna, Bateria, Canto Coral, Canto Livre, 

Clarineta, Flauta, Guitarra, Percussão, Trombone, Trompete, Violino, 

Violão, Violoncelo, Teatro e Tai Chi Chuan. As atividades acontece-

ram diariamente, sempre em três turnos, totalizando uma média 

de 570 atendimentos por mês, entre alunos, integrantes de grupos 

artísticos e participantes das demais ações culturais do centro.

Vigário Geral
Centro Cultural Waly Salomão

média de 
570 aten-
dimentos 
por mês
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O AfroReggae iniciou suas atividades no Complexo do Caju, na 

comunidade de Boa Esperança, em dezembro de 2013, através do 

projeto Mutirão AfroReggae. Atualmente o Caju conta como um 

equipamento fixo, dentro do eixo sociocultural, oferecendo ofici-

nas das mais variadas linguagens artísticas, atividades recreativas, 

atendimentos técnicos sociais de acompanhamento familiar e aco-

lhimento de demandas espontâneas da comunidade. Dessa forma, 

podemos afirmar que este é um equipamento que utiliza a arte e a 

cultura como estratégia de transformação social.

Em 2015, o Núcleo Comunitário ofereceu oficinas de percussão, 

circo, grafite, jazz, e zumba, para crianças, adolescentes e adultos 

da comunidade do Caju, com atividades em dois turnos com uma 

média de 150 alunos por mês. Além das oficinas, como estratégia 

de levar as ações do Núcleo Comunitário para o público em geral 

na comunidade, o núcleo realizou o Movimento da Alegria. A ideia 

é que todos se beneficiem com as atividades recreativas do nosso 

equipamento, criando um espaço de convivência. No Movimento da 

Alegria oferecemos às crianças e adolescentes, atividades de dese-

nho, jogos de tabuleiro, leitura e contação de histórias, com uma 

média de 200 atendimentos mensais.

Caju
Núcleo Comunitário

média de 
150 alunos 
por mês

Movimento 
da Alegria 
com média 
de 150 
alunos  
por mês
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Chegamos em São Paulo em 2013 e abri-

mos nosso escritório de representação para 

articular e desenvolver parceriar, comparti-

lhar nossa experiência como empreendedo-

res sociais. Além disso, levamos a Agência 

Segunda Chance para a maior cidade do 

país, visando uma ampliação das ações de 

inserção no mundo do trabalho.

No ano de 2015 o escritório de São Paulo 

manteve suas atividades com a Agência 

Segunda Chance, tendo cadastrado nesse 

ano 410 egressos do sistema penitenciário. 

Além disso, promoveu ações de capacitação 

através de empresas parceiras, oferecendo 

cursos de azulejistas, pedreiros e pintores. 

No segundo semestre de 2015 o Escri-

tório de São Paulo alocou a base do Pro-

jeto Comunica SUAS, apresentado neste 

relatório.

São Paulo
Escritório de Representação

410  
egressos 
do sistema 
peniten-
ciário 
cadastrados
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Para coordenar esforços e fornecer toda 

estrutura para desenvolver ideias e gerar 

impacto sóciocultural reunimos nossas 

áreas administrativas, gestão e criação. 

São desenvolvidas nesse núcleo as ações 

dos projetos Além do Arco-Íris, Segunda 

Chance e Tá no Mapa. 

Em 2015, o núcleo serviu como espaço 
de potencialização das nossas ações 
nos núcleos e articulação com demais 
movimentos sociais e culturais, 
realizando encontros temáticos e 
seminários com temas ligados aos 
direitos humanos, arte e cultura.

Lapa
Núcleo Central



AÇÕES
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Sair de casa significa ser alvo de olhares e falas agressivas. Concorrer a 

uma vaga de emprego, quase sempre, significa perdê-la. Na maior parte 

das vezes o simples ato de falar significa não ser ouvida. Repressão, pre-

conceito, intolerância e violência, quatro palavras recorrentes no cotidiano 

de milhares de pessoas da comunidade LGBT, em especial as travestis e 

transexuais, parcela mais fragilizada do grupo.

Assim, nasceu este projeto com estratégias de defesa e empoderamento 

dessa população. Depois de meses de busca ativa nas ruas, em cinemas, 

pontos de prostituição, idas a várias favelas para conversar com transexu-

ais e suas famílias, criamos o Além do Arco Íris.

O projeto trabalha com um grupo de mulheres trans, realizando reuniões 

semanais. Assim, proporcionamos encontros com profissionais das mais 

diversas áreas como saúde, direitos humanos, educação e justiça, para 

permitir a troca de conhecimento e visando a garantia de direitos das par-

ticipantes. Além disso, incentivamos o retorno aos estudos através do 

Programa AfroReggae de Educação, atuamos na retirada da 2ª via dos 

documentos, preparamos e encaminhamos para vagas de trabalho.

Em 2015 o Além do Arco-Íris também se fez presente em diversos even-

tos, entre debates, seminários, grupos de trabalho, encontros temáticos 

e capacitações. Essas participações foram muito importantes no sentido 

da articulação de nossas ações com a rede de instituições que atuam com 

direitos humanos, especialmente aquelas voltadas para o público LGBT.

Além do Arco-Íris

reuniões semanais

incentivamos o retorno 
aos estudos através do 
Programa AfroReggae de 
Educação, atuamos na 
retirada da 2ª via dos 
documentos, preparamos 
e encaminhamos para 
vagas de trabalho
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A iniciativa foi criada para oferecer arte e cultura gratuita, reunindo pessoas e expressões 

artísticas diversas em um só lugar. Com uma programação cultural repleta de música, dança, 

teatro e cinema, o Arte na Praça transforma o entorno do Centro Cultural Waly Salomão em 

um ponto de convergência de todos e para todos. EM 2015 o projeto ocorreu em parceira 

com a Natura Musical, potencializando a Praça Tropicalismo, através da realização de eventos 

musicais em Vigário Geral, com apresentação de artistas com atuação fora da comunidade.

Em novembro, abrimos a programação com o show da cantora Larissa Cruz, que fez o público 

dançar ao som da música negra contemporânea, misturando música eletrônica com ritmos 

afro-brasileiros. O Bloco AfroReggae fechou o dia com um repertório dançante, que foi desde 

os hits dos anos 80 aos dias atuais, incluindo pegadas eletrônicas e as músicas autorais do 

Bloco.

No mês seguinte foi a vez do público infantil, que se divertiu com o show da cantora Érika 

Machado. O show contou com momentos lúdicos, proporcionados por um universo cênico e 

camadas de efeitos estéticos estabelecidos pelo cenário colorido trazido pela cantora.

Ainda em dezembro, fechamos o Arte na Praça, com o show de Maíra Freitas, filha do sam-

bista Martinho da Vila. A jovem pianista e arranjadora, que mistura erudito e popular, pre-

senteou o público com sua música, levando sua energia paratodosque estavam presentes na 

Praça Tropicalismo.  

Esse projeto, em 2015, atingiu aproximadamente 480 pessoas que assistiram aos shows na 

praça tropicalismo. 

Arte na Praça

aproxima-
damente 
480 pessoas 
assistiram 
aos shows 
na praça 
tropica-
lismo
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Lados opostos de uma guerra, ex-líderes de facções criminosas das 

favelas cariocas e integrantes da elite das polícias civil e militar acei-

taram o desafio de debater a verdadeira realidade por trás da violên-

cia, pobreza e exclusão.

O Comandos é um projeto de debates itinerantes. Nos encontros 

visões de mundos opostos se unem pela crença na transformação 

social, a partir de histórias de vida que contribuem para a formação 

de uma consciência crítica quando o assunto é segurança pública e 

direitos humanos. 

Comandos

No ano de 2015 foram realizados dois 
debates do Projeto Comandos. O pri-
meiro no Colégio Liessen, no dia 
13/03, foi voltado para os alunos do 
ensino médio e contou com um público 
de aproximadamente 150 pessoas. O 
segundo debate aconteceu na Sinagoga 
Lubavitch no dia 27/05 e foi voltado 
para jovens da Comunidade Judaica, 
contando com um público de aproxima-
damente 200 pessoas.
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O Consórcio Social Travessia, parceria entre o Grupo Cultural Afro-

Reggae e a Construtora Norberto Odebrecht, surgiu com o objetivo 

de melhorar os indicadores educacionais e auxiliar na organização 

da gestão social de dez municípios fluminenses por meio da articu-

lação entre Educação, Assistência Social e demais políticas públicas 

de atendimento à população. 

O Consórcio Social Travessia partiu do princípio de que a situação 

educacional do estudante também é influenciada por fatores sociais 

que interferem em seu rendimento, por isso, a necessidade da escola 

em se aproximar da realidade dos estudantes e suas famílias, com-

preendendo-os como sujeitos diversos e multidimensionais, possi-

bilitando assim a construção conjunta de alternativas geradoras de 

impacto nos indicadores educacionais. 

Nessa perspectiva, o Consórcio Social Travessia ofereceu investi-

mentos em formação continuada, capacitação profissional e oferta 

de equipamentos para que os educadores elaborassem novas práti-

cas pedagógicas, possibilitando a melhoria dos processos de ensino-

-aprendizagem, bem como a aplicação de metodologias inovadoras 

para o aumento da frequência escolar e o interesse dos estudantes 

pelo processo educacional formal. 

Consórcio Social Travessia

10 cidades selecionadas: Areal, Eng. 
Paulo de Frontin, Macuco, Pinheiral, 
Rio das Flores, Santa Maria Madalena, 
São José de Ubá, Teresópolis, Trajano 
de Moraes e Varre-Sai. 
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Juventude e Dados é um espaço virtual (www.juventudeedados.org.

br) onde divulgamos informações sobre juventude por meio de um 

banco de dados relativos às diversas áreas de atuação institucionais. 

A equipe do AfroReggae trabalhou diariamente na produção e siste-

matização de dados para esse espaço, que também funciona como 

um canal de divulgação de notícias, estudos, resultados de pesqui-

sas e todo um conjunto de materiais que servem de consulta para 

quem trabalha ou se interessa pelo tema da juventude no Brasil.

No início de 2015, o site inaugurou um novo design e ficou com uma 

nova repaginação, dando ao usuário maior possibilidade de intera-

ção e facilidade na hora do acesso.  No meado do ano, visando a 

ampliação desse espaço e buscando um contato ainda mais direto 

com os jovens, foi criada uma FanPage que, paralela às ações do site, 

agrega informações sobre juventude no Brasil, funcionando como 

um espaço de mediações estratégicas sobre o trabalho com a juven-

tude e um canal potente de debate entre aqueles que se interessam 

pelo tema.

Além das publicações diárias no site e na FanPage, também são pro-

duzidos mensalmente editoriais, no formato de artigos trabalhamos 

temas correlatos à juventude, como discriminação racial, desafios da 

juventude, ativismo feminino, entre outros.

Juventude e Dados

No ano de 2015, a fanpage do Juven-
tude e Dados atingiu semanalmente 
cerca de 2.300 pessoas. O público 
atingido é majoritariamente feminino 
(57%). Neste grupo de mulheres, 38% 
tem idade entre 13 e 24 anos, o que 
demonstra o direcionamento das infor-
mações – para além dos profissionais 
da área – ao público de adolescentes 
e jovens
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Sabemos da importância que a educação formal tem na melhora das 

condições de vida das pessoas, por essa razão criamos o Programa 

AfroReggae de Educação, para ser exemplo e identificar defasagens 

dentro do nosso próprio quadro de funcionários. O projeto teve iní-

cio em 2014 e já rendeu muitos frutos.

O projeto foi criado com objetivo de estruturação de um sis-

tema de suporte para o aumento da escolaridade de funcionários  

AfroReggae, mas em 2015 ampliou suas ações para beneficiários 

da Agência Segunda Chance e participantes do projeto Além do 

Arco-Íris, por meio da complementação do processo de alfabetiza-

ção e conclusão dos ensinos fundamental e médio para aqueles que 

não os terminaram no tempo regular.

PAE

Em 2015, 55 pessoas foram matricula-
das no Programa AfroReggae de Educa-
ção e 28 concluíram o ensino médio.  
Destacamos, ainda, que nesse ano 04 
funcionários e 04 mulheres trans con-
cluíram o Ensino Médio e 03 mulhe-
res trans iniciaram o processo de 
alfabetização.
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O projeto Segunda Chance é uma agência de empregos que pretende ampliar o olhar da socie-

dade sobre os efeitos negativos do preconceito e da discriminação. O objetivo é promover a 

inclusão social de egressos do sistema prisional e pessoas em situação de vulnerabilidade eco-

nômica e social por meio da inserção no mundo do trabalho, contribuindo para a construção de 

uma sociedade justa e pacífica. 

Uma das maiores dificuldades encontradas por egressos do sistema penitenciário no Bra-

sil é o retorno ao mundo do trabalho, tanto pelo tempo fora do convívio extramuros como 

pelo estigma adquirido em decorrência do cumprimento de pena. Nesse contexto, a Agência 

Segunda Chance oferece uma rede de suporte àqueles que enfrentam cotidianamente esses 

obstáculos, para que, de fato, tenham na empregabilidade um dos elementos para o processo 

de ressocialização.

A equipe da Agência Segunda Chance é composta por pessoas que em algum momento partici-

param de atividades criminosas, partindo do princípio que podem servir de exemplo e referência 

de superação para quem está no processo de retorno ao convívio extramuros. A equipe também 

auxilia na resolução de demandas objetivas e pontuais, como orientação para regularização de 

documentos, elaboração de currículos, encaminhamentos a cursos profissionalizantes, entre 

outras que surjam após o primeiro contato com a instituição. 

Os dados dos candidatos, empresas e vagas são cadastrados possibilitando um cruzamento 

de informações para que as empresas parceiras recebam sistematicamente as informações dos 

candidatos encaminhados às entrevistas. Periodicamente os candidatos cadastrados no banco 

de dados também são convidados a participarem de workshops de capacitação profissional 

realizados com as empresas parceiras, fortalecendo assim a Agência Segunda Chance enquanto 

referência de busca de oportunidades para egressos do sistema penitenciário e seus familiares.

Segunda Chance

Durante o ano de 2015 
a Agência realizou 
2.353 cadastros, 
desse total 416 eram 
egressos (18%). Foram 
realizados 3.281 
encaminhamentos, 
desse total 105 foram 
contratados, sendo 
20 (19%) egressos do 
sistema penitenciário



22

Existem mais de mil favelas no Rio de Janeiro, mas até pouco tempo era 

impossível encontrá-las nos mapas da internet. Isso começou a mudar em 

2013 quando o projeto Tá no Mapa, literalmente, colocou ruas, estabele-

cimentos comerciais e pontos de referência de Parada de Lucas, no mapa.

Através do projeto, realizado em parceria com o Google e a Agência J. Wal-

ter Thompson, milhares de pessoas saíram da invisibilidade digital. Além 

de ganhar uma representação, o projeto também estimula a economia 

local dando visibilidade a pequenos empreendimentos. O Tá no Mapa res-

gata a cidadania e contribui para a economia local, sendo desenvolvido 

em parceria com os moradores de cada comunidade.

Durante o ano de 2015, o Tá no Mapa esteve nas comunidades de Babi-

lônia, Chapéu Mangueira, Cantagalo, Pavão-pavãozinho, Santa Marta, 

Tabajaras e Cabritos. Nestas localidades foram registrados 796 pontos 

de interesse e 312 empreendimentos tiveram seu comércio registrado 

no Google Meu Negócio, uma rede social corporativa criada pelo Goo-

gle, o que representou o impacto em 21.500 pessoas residentes dessas 

comunidades.

Através desse projeto promovemos a inclusão desses espaços no Google 

Maps, dando visibilidade a territórios marginalizados, tornando-os parte 

integrante da cartografia da cidade. Afinal, a função de um mapa é pro-

mover a visualização de dados e apontar caminhos e direções, incluir mais 

uma favela no mapa nos aponta a real necessidade de direcionarmos nos-

sos olhares a esses espaços. Está aí o desafio que move nosso trabalho.

Tá no Mapa

796 pontos de interesse registra-
dos e 312 empreendimentos regis-
trados no Google Meu Negócio, com 
impacto em 21.500 pessoas residen-
tes dessas comunidades
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A Editora AfroReggae foi criada para produ-

zir conteúdos relevantes e debater temas 

ligados à cultura, educação, juventude, 

saúde e demais pautas de interesse social. 

Tem como princípio a produção e comparti-

lhamento de conhecimento com o objetivo 

de fomentar a reflexão e contribuir com o 

debate sobre os temas trabalhados pelo 

AfroReggae por meio da publicação das 

Coleções “Conversas”, “Presta Atenção”,  

do “InfoReggae” e da “Revista Aqui em 

Vigário Geral”. 

Editora 
AfroReggae
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O desejo de facilitar diálogos foi o que inspi-

rou o AfroReggae a criar a “Coleção Conver-

sas”. A publicação foi pensada na perspec-

tiva de que conversar é entrar em mundos 

diferentes, conhecer novas opiniões e ceder 

em convicções pré-definidas. Nem sempre  

é fácil conversar, mas deixar dedialogar é 

congelar ideias, afetos e sentimentos. Con-

versar é conhecer o outro e se apresentar 

sem amarras. 

A publicação de um material que discute 

temas importantes do cotidiano dos brasi-

leiros foi o que motivou a criação da Coleção 

“Presta Atenção”. Com formato de cartilha,  

de forma clara, lúdica e com periodicidade 

mensal chamamos a atenção dos leitores 

para que simples atitudes possam solucio-

nar problemas aparentemente impossíveis. 

São discutidas questões do dia-a-dia bus-

cando melhorar a qualidade de vida de cada 

cidadão. 

A cada mês a Editora AfroReggae discu-

tiu um assunto diferente por meio desta 

publicação. As edições da Coleção Con-

versas foram disponibilizadas no site do 

AfroReggae, além do formato impresso 

distribuído em todos os núcleos comunitá-

rios e de cultura, além de escolas, CRAS e 

CREAS. 

As edições da Coleção Presta Atenção 

estão disponibilizadas no site do AfroReg-

gae, também foram disponibilizadas no site 

do AfroReggae, além do formato impresso 

distribuído em todos os núcleos comunitá-

rios e de cultura, além de escolas, CRAS e 

CREAS. 

Coleção “Conversas”

Coleção “Presta Atenção”
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InfoReggae

Revista “Aqui em Vigário Geral”

Criado para levantar debates através de 

dados e números contextualizados, as edi-

ções do InfoReggae abordam diferentes 

temas com foco na produção de conteúdos 

relevantes para profissionais e demais pes-

soas interessadas nos temas desenvolvidos 

no trabalho social. Educação, juventude e 

saúde são algumas das pautas.

As Edições do InfoReggae estão disponibili-

zadas no site do AfroReggae.

Em outubro de 2015, visando um acesso 

mais abrangente do material produzido 

pela editora, a Comissão Editorial traçou 

uma estratégia de aperfeiçoamento do for-

mato deste informativo, quando o material 

passou a ser publicado como Infográficos. A 

ideia desse recurso foi apresentar um mate-

rial que, embora trate questões complexas, 

utiliza uma representação gráfica e estética 

que facilita a compreensão do conteúdo. 

Para isso foram criados textos simples, 

esquemas e representações figurativas.

A revista foi criada para divulgar a ampla 

programação do Centro Cultural Waly Salo-

mão, em Vigário Geral. Entre as atividades 

do Centro Cultural destacamos as apresen-

tações e residências artísticas dos eixos de 

música, dança e teatro.  No ano de 2015 

foram publicadas duas edições da revista.

A primeira edição, além de apresentar a pro-

gramação do Centro Cultural Waly Salo-

mão, contou um pouco a história do espaço 

e do poeta que o nomeia. A edição contou 

ainda com a divulgação do Livro de 21 anos 

do AfroReggae, que retrata nossa trajetória 

institucional através de imagens do fotó-

grafo JR Duran. A segunda edição da revista 

trouxe a programação do Centro Cultural 

e destacou o grupo Makala com o espe-

táculo “A viagem dos Eborás” e a Trupe de 

Teatro com o espetáculo “A onça e o Bode”. 

Ambas as edições contaram com uma área 

de visibilidade comunitária, falando sobre 

estabelecimentos comerciais importantes 

da Favela de Vigário Geral.



GRUPOS ARTÍSTICOS
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Afro Circo

Criado em 1996, o Afro Circo vem despertando vocações artísticas 

em jovens, no Morro do Cantagalo, na Zona Sul do Rio. O trabalho, 

que  teve início com oficinas circenses,  evoluiu até a formação de um 

grupo profissional. Para atingir um padrão internacional e aprimo-

rar a técnica de  seus integrantes, o Afro Circo teve aulas de canto, 

dança  afro, percussão, balé clássico, reforço postural. Os ensaios  

são todos realizados na Arena Benjamin de Oliveira, no Cantagalo.

O ano de 2015 foi muito importante para o processo de amadureci-

mento do grupo, que sofreu algumas mudanças de elenco e realizou 

diversos workshops com intuito de aperfeiçoamento das modalida-

des individuais e em grupo. 

O Afro Circo trabalhou na elaboração 
e desenvolvimento do espetáculo 
“Gênesis - O Mix da Criação”, uma 
parceria com a Secretaria de Cultura 
do Rio de Janeiro e “Beatles na 
Favela”, uma parceria com AYNIL. 
Ambos os espetáculos reúnem elementos 
clássicos  do circo misturados à 
estética musical e de dança.
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Afro Lata
Criado em 1998, o Afro Lata é um grupo 

formado por treze jovens de Vigário Geral 

que utilizam instrumentos não convencio-

nais de percussão. Começaram a tocar com 

pedaços de cabos de vassoura, latões de 

óleo, tonéis e baldes de plástico, transfor-

mando lixo em instrumentos musicais. Todo 

material utilizado pela banda é reciclado. 

Durante este ano o Afro 
Lata realizou 45 apre-
sentações e partici-
pou de 147 ensaios para 
capacitação técnica

Os ritmos tocados pelo grupo são próprios 

da cultura afro-brasileira, como maracatu,  

frevo, samba e a tradicional batida do funk 

carioca. Um espetáculo de som, batuque, 

explosão e dança, onde ninguém consegue 

ficar parado. Todos os integrantes iniciaram 

ainda meninos nas  oficinas de percussão 

do AfroReggae e atuam como multiplicado-

res artísticos.

2015 foi um ano de mudanças no Afro Lata, 

dedicamos maior parte do ano na criação 

do nosso novo show, onde ampliamos e, 

além do forte percussivo, começamos a 

inserir harmonia em nossas apresentações, 

com instrumentos como: guitarra, contra-

baixo e teclado. Além dos ensaios participa-

mos de algumas apresentações marcantes 

como o Prêmio TMZ onde dividimos palco 

com a cantora Pitty.
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Afro Samba

A história do Afro Samba começa com duas crianças 

de apenas 8 anos de idade, apaixonados pela música. 

Jonas e Raquel se uniram com outros integrantes de 

diferentes oficinas do Núcleo de Vigário Geral e funda-

ram o Afro Samba.

Desde então, o calor e o pulso do mais brasileiro dos 

ritmos vêm acompanhando a trajetória da banda, que 

canta a realidade da favela e as dificuldades da vida de 

um trabalhador, como nas  músicas “Fé na Mistura” 

e “Retrato de Domingo”. Compõem o grupo a voz de 

Lecão Magalona, o surdo de Raquel Melo, o tantan de 

Luizinho, o pandeiro de Jonatan Moraes e o  cavaqui-

nho de Talles Moratensom. 

Durante 
este ano o 
Afro Samba 
realizou 13 
apresenta-
ções e par-
ticipou de 
93 ensaios 
para capa-
citação 
técnica.

Não faltam histórias de sucesso no currículo do Afro 

Samba, que já dividiu o palco com nomes importante 

do samba nacional, como Almir Guineto, Dudu Nobre, 

Jongo da Serrinha, Arlindo Cruz e sua madrinha Dorina.

No ano de 2015 o grupo começou a produzir e organi-

zar Rodas de Samba na Escola de Samba Acadêmicos de 

Vigário Geral. O Afro Samba se apresentou três vezes 

nesse evento durante esse ano. Além disso, começou 

a trabalhar na gravação do seu primeiro álbum, utili-

zando os recursos do Estúdio Musical do Centro Cultu-

ral Waly Salomão.
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AR21
A banda AR21 surgiu através das primeiras 

oficinas musicais do Grupo Cultural AfroRe-

ggae, que aconteceram no início da década 

de 90, em  Vigário Geral, Zona Norte do Rio. 

Com anos de estrada e muitos shows pelo 

Brasil e exterior, se consolidou no cenário 

nacional misturando pop, reggae e rock com 

musicalidade, sonoridade e swing únicos.

Formada por Anderson Sá (Ando), Dinho e 

LG nos vocais, Jairo Cliff no baixo,  Joel Dias  

na guitarra, Negro Cosme na bateria, Dada, 

Juninho e Wallace na percussão, possuem 

um  repertório que fala de conflitos do coti-

diano e de amor, e abordam, também, as 

diversas maneiras de transformação.

Com letras pulsantes e enérgicas, aliadas 

aos sons viscerais de seus instrumentos e 

arranjos próprios, o reportório conta ainda 

com músicas  de  Tim Maia, Jorge Bem Jor, 

Paralamas do Sucesso, Bob Marley, entre  

outros.

Em 2015, o grupo 
trabalhou na produção 
do clipe da música “Pra 
não dizer que não falei 
de flores” que deve 
ser lançado no início 
do próximo ano. Além 
disso, o AR 21 realizou 
12 apresentações e 
participou de 48 ensaios 
para capacitação técnica
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Bloco AfroReggae
Do groove rock anos 70 às batidas do funk carioca, passando por 

James Brown, Tim Maia, Jorge Ben, O Rappa, Skank, Ivete Sangalo, 

entre outros,  a mistura do Bloco AfroReggae arrasta milhões de  

foliões por onde passa, sendo um dos recordistas de público e ani-

mação do carnaval de rua do Rio de  Janeiro, apresentando-se desde 

2006 na orla do Leblon ao Arpoador e em 2014, devido ao grande 

número de foliões, foi transferido para a Av. Rio Branco. Durante 

algumas apresentações, além dos foliões, o Bloco foi uma atração 

também para os hóspedes dos hotéis localizados na orla da Zona 

Sul, entre eles famosos como ator norte- americano Will Smith e a 

modelo Gisele Bundchen, que não resistiram as batucadas.

Formado por integrantes dos grupos artísticos e instrutores das ofi-

cinas do AfroReggae, o coração  do Bloco bate ao som da percussão, 

da dança e das intervenções circenses, levando vibração e  alegria 

contagiando a todos por onde passam. Para expandir o som ainda 

mais e levar a energia do carnaval de rua para ambientes fechados, o 

Bloco AfroReggae se adapta através de um formato  musical exclu-

sivo para apresentações em festivais e casas de festas.

Com três vocais, baixo, guitarra, violão, cavaquinho, banjo, teclado 

e percussão, o Bloco AfroReggae  já espalhou sua energia em Minas 

Gerais, Brasília, Goiás e São Paulo. Aos poucos cada canto do país 

vai sendo embalado pelos tambores, suingue e cores do Bloco  

AfroReggae.

Durante o ano de 2015 o grupo trabalhou no desenvolvimento de 

um novo repertório, incluindo músicas atuais como sertanejo uni-

versitário. Além disso, trabalhou na criação de músicas próprias para 

gravação no Estúdio Musical do Centro Cultural Waly Salomão, com 

objetivo de lançar uma música nova no próximo verão.

Durante este ano o Bloco AfroReggae 
realizou 14 apresentações e 
participou de 23 ensaios para 
capacitação técnica



32

Makala Música & Dança
Uma oficina de dança que se desenvolveu, profissionali-

zou, criou estilo e identidades próprias. A cultura negra 

representada nos palcos pela coreografia e percussão 

afro-brasileiras, com ritmos e movimentos impactan-

tes, esse é o Makala Música &  Dança: os passos e sons 

da ancestralidade brasileira, levados aos teatros e espa-

ços culturais do país. 

Criado em 2005, na favela de Vigário Geral, Zona 

Norte do Rio, música e dança se complementam de 

forma única. Sob direção artística de Betho  Pacheco, 

o grupo, formado por seis percusionistas e nove bailari-

nos, busca sempre passar  ao público as manifestações 

artísticas e culturais africanas, até mesmo na escolha 

do nome:  Makala significa “carvão” em Kimbundo, a 

língua de uma etnia africana trazida para o Brasil como 

escrava.

Durante o ano de 2015 o grupo trabalhou no desenvol-

vimento do Espetáculo “Viagem dos Eborás” que conta 

a lenda da criação do mundo segundo a tradição Nagô. 

A inovação do show está no desdobramento dessa 

ancestralidade até os dias de hoje, passando por vários 

ritmos negros pesquisados pelo grupo, como o Bravun, 

Guiné, Salsa, Jazz, Socca, Funk.

O grupo esteve um final de semana de 2015 apresen-

tando o espetáculo no Centro Coreográfico do Rio de 

Janeiro e em todas as Fábricas de Cultura da cidade de 

São Paulo na Semana da Consciência Negra.

Durante 
este ano 
o Makala 
realizou 
20 apre-
sentações 
e partici-
pou de 130 
ensaios 
para capa-
citação 
técnica
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Orquestra AfroReggae
O que parecia inimaginável para muitos se transformou em reali-

dade graças ao AfroReggae. Em 2005, uma oficina de música clás-

sica começou onde menos poderia se imaginar: dentro da Favela de 

Parada de Lucas, na Zona Norte da cidade. Foi assim que enfrenta-

mos as barreiras do preconceito e criamos os primeiros arranjos e 

sopros de transformação na vida de dezenas de jovens e crianças.

Pouco tempo depois, em 2009, a Orquestra AfroReggae se tornou 

realidade, com talentos inesperados, músicos de outros projetos 

sociais, profissionais já consagrados e sob a direção do Maestro 

Guilherme Carvalho, o grupo se apresenta encantando os espaços 

da cidade.

Mais do que um grupo musical, uma orquestra completa: com 

metais, sopros e cordas, que se adapta e se reinventa a cada apre-

sentação. Formada por músicos com idade entre 13 e 25 anos, vai 

além do repertório óbvio, incluindo em suas apresentações perfor-

mances que vão desde as tradicionais obras do período barroco ao 

funk carioca.

Durante o ano de 2015 a Orquestra AfroReggae seguiu seus ensaios 

semanais para aprimoramento técnico e visando o desenvolvimento 

de novas formações musicais e para ampliação do projeto orques-

tral iniciamos nesse ano um Grupo de Chorinho, formado por ins-

trumentistas de sopro e violão. Também nesse ano destacamos a 

participação da Orquestra nos espetáculos “All you need is love” e 

“Beatles na Favela”, numa parceria com AYNIL e AfroReggae, com 

apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro.

Durante este ano a Orquestra 
AfroReggae realizou 27 apresentações 
e participou de 112 ensaios para 
capacitação técnica
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Párvati
Com a intenção de derrubar preconceitos e inovar a cena musical de Vigário 

Geral, na Zona Norte do Rio, o grupo Párvati surge, em meados de 2004, 

unindo três elementos pouco previsíveis: a favela, o poder feminino e o rock. 

Iniciados na vida artística por meio das oficinas musicais do AfroReggae, os 

integrantes da  banda – formada inicialmente por 6 meninas – cresceram e se 

conheceram na comunidade de  Vigário. Hoje, a Párvati é composta por qua-

tro garotas – Thamy (vocal e percussão), Danda (vocal), Vicki (backing vocal 

e baixo) e Deby (vocal) – e dois rapazes – Leo (baixista) e Rafa (guitarra).

O nome da banda é uma homenagem à cultura Hindu e à Deusa Párvati, 

esposa de Shiva, mãe de Ganesha, que simboliza a fertilidade, a beleza e a 

grande mãe. Nada melhor do que ela para firmar a proposta de um grupo 

originalmente só de garotas, com uma pegada de rock e pop.

No ano de 2015 a banda trabalhou na gravação do seu primeiro CD, ainda 

sem título, no Estúdio Musical no Centro Cultural Waly Salomão, em Vigário 

Geral. Além disso, a Párvati subiu palcos da cidade do Rio de Janeiro com 

“Simples Assim”, o mais novo show do grupo.

Durante este ano a Párvati realizou 23 
apresentações e participou de 96 ensaios 
para capacitação técnica
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Trupe de Teatro
Tudo começou em 1997 com a formação da Trupe de Saúde, quando 

alunos da oficina de teatro do AfroReggae faziam esquetes para 

chamar atenção de jovens sobre temas importantes relacionados à 

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

futuros artistas, assim como a vontade de explorar os mais diversos 

temas. Em 2004, o grupo finalmente se transformou na Trupe de 

Teatro AfroReggae e, de lá para cá,  foram se aprimorado cada vez 

mais, com apresentações no Brasil e no exterior. 

Em 2008, o festival  Contacting the World, na Inglaterra e Escócia, 

foi o primeiro palco para a Trupe se apresentar fora do  país. Em 

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

se tornou realidade: o espetáculo Urucubaca!, com textos inéditos 

de Jorge Mautner e direção de Johayne Hildefonso e Malu Cotrim, 

ficou  em cartaz na Casa de Cultura Laura Alvim. A peça fez tanto 

sucesso que no ano seguinte, saiu em turnê com uma temporada no 

Teatro SESC/São Paulo, Friburgo, Teresópolis em Petrópolis. 

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

pria,  A Onça e o  Bode, em Vigário Geral. No espetáculo, as músicas 

são tocadas ao vivo pelos atores inseridos em uma diversidade de 

ritmos, que vão desde rock até samba-funk, passando pelo coco e 

outros estilos regionais. 

O ano de 2015 foi de estudo do universo infantil. Além da leitura de 

alguns textos da Maria Clara Machado, o grupo debateu bastante 

com a intenção de conhecer esse universo que todos fizemos parte: 

Infância; em busca de um melhor resultado no do espetáculo “A 

Onça e o Bode”.

O grupo ganhou o prêmio de melhor espetáculo infantil no FITA – 

Festival Internacional de Teatro de Agra dos Reis 2015, eleito pelo 

júri popular. Além de realizar apresentações de “Onça e o Bode” e 

“A Mulher e o Signo” no Instituto Nacional do Câncer, na função de 

levar um pouco de alegria para pacientes e familiares.

Durante este ano a Trupe de Teatro 
AfroReggae realizou 12 apresentações 
e participou de 160 ensaios para 
capacitação técnica



INTERVENÇÕES SÓCIO-CULTURAIS
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Visando uma maior articulação entre nossos núcleos comunitários e 

de cultura com a rede de ensino formal, realizamos workshops com 

as linguagens artísticas de nossas oficinas em diversas escolas muni-

cipais do entorno dos nossos equipamentos. 

Durante o ano de 2015 foram realizados 20 workshops nas modali-

dades de Capoeira, Dança, Circo e Percussão, em escolas dos bairros 

do Caju, Copacabana, Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas e 

Vigário Geral.

Workshop nas escolas
Avaliamos que essa estratégia de aproximação com a rede de edu-

cação formal do entorno de nossos núcleos foi muito proveitosa, 

no sentido do fortalecimento da rede comunitária, unindo esforços, 

partilhando objetivos e reconhecendo a existência de um mesmo 

interesse em relação ao processo educativo de nossos alunos.

Além de estreitar nossa relação com as escolas foi possível divulgar 

nossas atividades para crianças e adolescentes que ainda não conhe-

ciam nossos núcleos comunitários e de cultura.
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No mês de novembro, como mais uma estratégia de mobilização do Núcleo Lapa promove-

mos o Seminário de Consciência Negra.  O encontro teve como objetivo estimular o debate 

acerca das questões referentes a população negra em nosso país, tais como: auto estima, res-

gate da cultura afro-brasileira, ações afirmativas e genocídio da população negra. Para isso, 

o seminário contou com as falas do desembargador de justiça Paulo Rangel e da jornalista 

Flavia Oliveira. Discutimos com os presentes o tema proposto, tratando desde a história dos 

negros no Brasil até as implicações do racismo nos dias atuais. Estiveram presentes alunos 

de nossas oficinas culturais dos núcleos, lideranças comunitárias, estudantes universitários, 

entre outros.

Seminário da Consciência Negra

O evento aconteceu no 
nosso Núcleo Lapa e 
contou com a participa-
ção de 90 pessoas
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Realizamos, em 2015, o I Seminário da Visibilidade Trans, promovido 

pelo Projeto Além do Arco-Íris, no Núcleo Lapa. O evento atraiu um 

público diverso, formado por estudantes, pesquisadores, integran-

tes do AfroReggae, militantes da causa LGBT, entre outros. A convite 

do Além do Arco-Íris, participaram da mesa de debate Miguel Mes-

quita, da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Huma-

nos do Rio de Janeiro, e Laylla Monteiro, assistente de pesquisa clí-

nica da FioCruz.

Miguel ressaltou a importância principalmente do reconhecimento 

da identidade de gênero desses indivíduos por parte do Estado e 

da sociedade: “nome social é um paliativo. É um avanço, mas não 

é o ideal. O que ainda precisa ser conquistado é o direito de fre-

quentar espaços sem ser vítima de preconceito, o direito de a pes-

soa ser reconhecida da forma como ela se entende.” Ao final de seu 

Seminário Além do Arco-íris

A apresentação contagiou e empolgou 
a todos os 60 presentes

discurso, Mesquita concluiu que ainda há falta de conhecimento e 

sensibilização dos atores sociais em relação às pessoas trans, sendo 

necessária a transformação desse cenário.

“Não sou o Denilson, sou a Laylla – e não quero ser rejeitada por 

isso.” Foi com essas palavras que Laylla Monteiro deu início a uma 

conversa franca com o público, sobre saúde, luta e representativi-

dade. Além de abordar pontos pertinentes como a grande evasão 

escolar, a baixa qualificação e o preconceito no mercado de trabalho 

em relação às trans, Laylla opinou que “não é através do discurso 

ofensivo que alcançaremos algo. Mas com um discurso coerente, 

que mostre que estamos abertas a um diálogo.” A estudante de 

pedagogia da UERJ ainda criticou a falta de espaço de temas relacio-

nados à transexualidade no ambiente acadêmico.

O encerramento do evento foi marcado pelas performances musi-

cais e teatrais das assistidas pelo Projeto Além do Arco-Íris, produ-

zida a partir de oficinas e workshops de dança e teatro realizadas 

periodicamente no Núcleo Lapa. 
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Durante o ano de 2015, o CEDOC – Cen-

tro de Documentação AfroReggae, setor 

responsável pelo arquivamento de toda 

memória institucional e pelo recebimento 

das doações de livros que a instituição 

recebe, promoveu 2 Feiras de Livros.

A 1ª Feirinha de Livros aconteceu no mês de 

setembro e foi uma ação interna, quando 

o setor convidou todos os funcionários da 

instituição para doação de livros e materiais 

do nosso acervo que tratam de assuntos 

de relevância institucional, como: direitos 

humanos, educação, cultura e outros. A ati-

vidade visava uma capacitação e estímulo a 

leitura para com nossos funcionários.

A 2ª Feirinha de Livros ocorreu no mês de 

Dezembro e foi realizada no Centro Cultural 

Waly Salomão, onde além de livros, o setor 

doou revistas, gibis, cds e dvds dos mais 

variados assuntos para crianças e adoles-

centes alunos de nossas oficinas culturais. 

Feirinha de Livros

Na 1ª Feirinha de Livros 
foram doados 83 livros

Na 2ª Feirinha de Livros 
foram doados 186 itens
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Ao longo do ano de 2015, em nossos núcleos comunitários e de cul-

tura, realizamos quatro Ações Integradas. São elas atividades socio-

culturais que ocorreram em todos os espaços, trabalhando a partir 

de temas e datas comemorativas do calendário anual.

A primeira Ação Integrada foi a comemoração da Páscoa. Em todos 

os núcleos foi realizado uma Feira de Cultura onde debatemos com 

os alunos de forma lúdica o tema da páscoa, contando sobre a his-

tória dessa festa e seus simbolismos culturais. Além disso, exibimos 

uma sessão especial do Afro Cine com o fime Hop - Rebelde sem 

Páscoa. O objetivo, além de promover a integração entre os alunos 

Ações Integradas
das diversas oficinas, foi debater dois temas de interesse, Música e 

Páscoa, além de ter forte relação com o trabalho desenvolvido nas 

oficinas artísticas e culturais.

A segunda Ação Integrada foi a Festividade Cultural de Tradições 

Nordestinas realizadas no Caju, Cantagalo, Parada de Lucas e Vigá-

rio Geral, com comidas e vestimentas típicas, danças de quadrilhas e 

músicas tradicionais de festa junina. Foi possível trabalhar transver-

salmente o significado dos símbolos presentes na festa junina por 

meio dos elementos da culinária, roupas e danças, abordamos, tam-

bém, o sincretismo religioso presente nessas festas e a importância 

da preservação da cultura popular.

A terceira Ação Integrada foi a Festividade de Comemoração pelo 

Dia das Crianças. As ações foram realizadas em todos os nossos 

equipamentos. A festa contou com atividades recreativas, gincanas, 

atividades de dança e de música. Além dos alunos das oficinas esti-

veram presentes alunos de escolas municipais dos territórios, fami-

liares e lideranças comunitárias.

A quarta e última Ação Integrada foi o que denominamos AfroMix, 

que consistiu no encerramento das atividades das oficinas de 2015 

e será descrita no item à seguir.
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AfroMix Oficinas foram apresentações realizadas no Núcleo Comu-

nitário do Caju, Centro de Inteligência de Parada de Lucas, Arena de 

Circo do Cantagalo e no CCWS em Vigário Geral. O AfroMix confi-

gurou-se como um conjunto de apresentações de todas as oficinas 

do AfroReggae, como forma de exibição do trabalho desenvolvido 

ao longo do ano, integração entre as equipes dos núcleos e dos alu-

nos das oficinas, por meio de mostras coreográficas, performáticas 

e musicais. 

A proposta dessa atividade foi apresentar o resultado de todas as 

oficinas dos núcleos aos demais equipamentos e promover a aproxi-

mação das pessoas atendidas nos diversos espaços de atuação do 

AfroReggae. Nessa perspectiva, cada núcleo realizou apresentações 

nos demais espaços e todos participaram de um dia de apresenta-

ções na Arena Benjamim de Oliveira (Núcleo Pavão-Pavãozinho), 

atividade que configurou-se como a grande culminância artística e 

cultural de 2015. 

O AfroMix também funcionou como estratégia de divulgação dos 

resultados das oficinas às comunidades, despertando o interesse de 

outras pessoas em participar das atividades no ano seguinte, além 

de aproximar as famílias ao processo de formação artístico e cultural 

AfroMix Oficinas
dos filhos e consequentemente ao AfroReggae, que avança em seu 

processo de consolidação como referência comunitária. 

Destacamos que, através dessa ação, os alunos puderam se apre-

sentar em núcleos diferentes daqueles em que estão inscritos, 

com o intuito de estimular a troca e a interação entre oficinas e 

equipamentos.



EVENTOS EM DESTAQUE
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Em abril de 2015 a Orquestra AfroReggae se apresentou ao lado 

do quarteto Salut Salon, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. 

Mas essa história começou um pouco antes.  convite foi feito após  

as artistas alemãs passarem um dia em Vigário Geral, onde conhe-

ceram o Centro Cultural Waly Salomão e também realizaram um 

workshop para a Orquestra AfroReggae. Depois da conversa musi-

cal, a Salut Salon decidiu chamar alguns integrantes para se apre-

sentarem com elas.

O quarteto alemão é formado versáteis artistas alemãs, conhecidas 

pela excelência musical, com repertório que vai do clássico ao pop-

-rock, passando pela música tradicional, folclórica, tango e canções 

francesas. E tudo isso com apresentações performáticas que reú-

nem elementos teatrais e circenses e a dose certa de humor.

Orquestra AfroReggae com Salut Salon

Em abril de 2015 a Orquestra 
AfroReggae se apresentou ao lado 
do quarteto Salut Salon, no Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro
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Em outubro de 2015 o Afro Circo se apresentou na Praça Mauá, 

como parte da programação Mauá de Cultura, que visou promover 

a ocupação artística deste novo e revitalizado espaço cultural da 

cidade do Rio de Janeiro.

Apresentação Praça Mauá
Este foi um evento gratuito, promovido pela Prefeitura do Rio de 

Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura, e representou 

um potente evento de ocupação artística.
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Em setembro de 2015 o Centro Coreográfico da Cidade do Rio de 

Janeiro foi abençoado pelo axé de “A Viagem dos Eborás”, espetá-

culo do Makala Música & Dança. Com direção de Betho Pacheco, 

o espetáculo, considerado o principal trabalho do grupo, levou aos 

espectadores um pouco de mitologia africana e de suas influências 

nos diversos gêneros musicais.

Viagem dos Eborás
As apresentações contaram com a participação especial de Charles 

Nelson, Agnes Vincent e Viviane Santos. Além disso, nomes como 

Carmen Luz, diretora da Companhia Étnica de Dança, Rubens Bar-

bot, da Rubens Barbot Teatro e Dança, Wava de Carvalho, da Secre-

taria de Cultura de Maricá, Cida Moreno, atriz, João Carlos Ramos, 

diretor da companhia aérea de dança, Lelete Couto da Coordena-

doria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial e 

Alexandre Moreno, ator, integraram a plateia.
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Em dezembro de 2015, realizamos a 2ª Edição do Prêmio Extraordiná-

rios, uma parceria do AfroReggae com o Jornal Extra. Toda a concep-

ção e produção do prêmio contou com a dedicação da nossa equipe. 

A premiação tem como objetivo homenagear aqueles que lutam por 

um mundo melhor, que denominamos de heróis do cotidiano.

Durante a festa, realizada no Teatro Tom Jobim, no Jardim Botânico, 

subiram ao palco os 7 vencedores e o ganhador do troféu Superação, 

anunciados pela mestre de cerimônias Ana Paula Araújo.  Os ven-

cedores dessa edição foram: Otávio Junior (Educação), Bhega Silva 

(Cultura), Allan Di Lucia (Esporte), Rafaela Malta (Servidor Público), 

Tia Jane (Gastronomia), Diana Ribeiro (Saúde) e Fabrício Meilhac 

(Sustentabilidade). O ganhador na categoria Superação foi Wal Sch-

neider criador de projeto Palco da Vida, no Complexo do Alemão. 

Vale destacar que esses heróis do dia a dia foram eleitos por um júri 

formado por jornalistas e representantes da sociedade civil, como 

Johayne Hildefonso nosso diretor artístico e José Júnior coordenador 

executivo do AfroReggae.

Prêmio Extraordinários



SUSTENTABILIDADE
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A produtora de audiovisual do AfroReggae surgiu em 2008, a partir 

da criação da série Conexões Urbanas, apresentada por José Junior. 

Naquele momento, surgia a possibilidade de criar uma produtora que 

atendesse à produção da série, bem como pudesse registrar as ativi-

dades do AfroReggae, ajudando a difundir nossas ações e canalizar 

os diversos conteúdos gerados pelo trabalho da instituição em pro-

jetos audiovisuais e programas de TV. Assim, a produtora que conta 

com uma equipe formada por profissionais do mercado, das comu-

nidades e também por ex-presidiários, formando um time capaz de 

fazer registros com um olhar muito singular. Hoje, já levamos ao ar 

mais de 150 episódios de séries para a TV.

Ao final de 2015 a Produtora iniciou o seu caminho buscando ser uma 

estratégia de sustentabilidade institucional, saindo da ONG e confi-

gurando-se como uma nova empresa com diversos acionistas, tendo 

o Grupo Cultural como maior acionista. A proposta é que a partir do 

próximo ano esta proposta de sustentabilidade se concretize.

Produtora de 
Audiovisual

A ideia é que a nova produtora man-
tenha o DNA da instituição, trazendo 
produções com temas de violência, 
tráfico de drogas, segurança pública e 
histórias de personagens marginaliza-
dos que deram “a volta por cima”
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O Selo AR é um importante caminho para a sustentabilidade finan-

ceira de nossas atividades. Essa iniciativa funciona como um licen-

ciamento, uma etiqueta, mas com objetivos muito mais profundos, 

ela identifica empresas comprometidas com a transformação social. 

Cada item do Selo AR vendido representa um novo passo dado em 

direção à mudança que queremos.

Esse selo conecta as empresas parceiras, a responsabilidade social 

do AfroReggae e o consumidor em uma rede de financiamento dos 

Selo AR
nossos projetos, que atendem centenas de jovens por mês, transfor-

mando a vida dessas pessoas e melhorando o mundo. O Selo AR pro-

voca empresas a participarem de uma causa, ajudando no combate 

à estigmatização de jovens moradores de favela.

Durante o ano de 2015 a Gerência de Projetos avançou na elabo-

ração desse modelo de parceria e sustentabilidade institucional e 

apresentou para algumas empresas, visando o fechamento de nos-

sas parcerias para o próximo ano.



51

Comunicação
Mídia espontânea em 2015

Total de matérias 

On-line

Impresso

TV

Valor total 

963

665

290

8

R$ 45.407.475,06

Despesas

Recursos Humanos 

Terceirizados 

Operacionais  

 

Receitas

Convenios  

Contratos 

Doações  

Patrocinios 

Prestação de serviços

Outras receitas 

Recursos anteriores 

Superávit 

Financeiro
R$ 13.998.328,61 

R$ 7.168.693,87 

R$ 3.475.264,26 

R$ 3.354.370,48 

R$ 14.603.958,00 

R$ 4.075.301,96 

R$ 260.537,00 

R$ 251.293,20 

R$ 6.212.452,85 

R$ 294.075,25 

R$ 33.500,00 

R$ 3.476.797,74 

R$ 605.629,39 
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Parcerias

Patrocínio Institucional

Parceria

Apoio

O AFROREGGAE VOA 
COM APOIO DA GOL
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