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Nesta edição:
Conheça a Trupe de Teatro AfroReggae 
Uma entrevista com Marcus Faustini, da Agência de Redes para Juventude
A história de Dayane Cunha, uma jovem que hoje é protagonista do seu talento
Leia em Papo Aberto a trajetória de Johayne Hildefonso, o Diretor Artístico do AfroReggae
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Siga o AfroReggae:

www.afroreggae.org

https://goo.gl/CqSkJi.

FAÇA UMA DOAÇÃO

Na edição de estreia da Revista Contracapa 

mostramos um pouco de como o circo pode 

ser utilizado como ferramenta de 

transformação, além de inclusão social, uma 

das mais antigas manifestações artísticas 

da cidade. Nesta segunda edição, vamos 

manter a temática proposta pela publicação, 

mas desta vez dando ênfase ao teatro.

As artes cênicas também tem uma grande 

representatividade no Rio, com inúmeros 

espetáculos ocupando todo espaço da 

cidade, ajudando a popularizar e fidelizar 

um público cada vez mais presente e 

inserido à cultura.

O Rio é um verdadeiro celeiro de grupos 

artísticos que mudaram, através do teatro, 

a realidade de onde surgiram, marcando 

presença em todos os cantos da cidade. O 

que pouca gente sabe é que as favelas do 

Rio de Janeiro são fonte inesgotável de 

talentos no campo do teatro, tema desta 

edição.

São inúmeros os grupos artísticos que 

trabalham inclusive com a formação destes 

novos talentos, como exemplo o Nós do 

Morro, do Vidigal, a Agência de Redes para 

Juventude, ContraBando de Teatro, no 

Complexo do Alemão, Os Arteiros, da Cidade 

de Deus e a Trupe de Teatro AfroReggae, 

criada em Vigário Geral.

Muitas destes grupos já possuem elencos 

formados nestes espaços, diversos 

espetáculos apresentados em todo país e no 

exterior, alguns deles conquistando 

importantes prêmios e reconhecimento ao 

longo dos anos.

O cenário está pronto. As cortinas irão se 

abrir. Desliguem os celulares e tenham 

todos uma boa leitura.

#SalveAarteQueNosSalva

Editorial

Ex
p
e

d
ie

n
te Grupo Cultural AfroReggae

Fundador e Presidente: José Júnior

Coordenador Geral: Danilo Costa

Coordenador Artístico: Johayne Hildefonso

Coordenadora de Acompanhamento Técnico: Mariana Uchôa

Coordenador de Comunicação:  Rafael Ruas

Revista Contracapa

Textos e Matérias: Rafael Ruas

Revisão de Texto: Eduardo Borzino

Fotos: André Santos / Arquivo AfroReggae

Editoração, diagramação e arte: Luiz Adrien

A Revista Contracapa é uma publicação trimestral - Tiragem: 1.000 exemplares - Distribuição gratuita.

* Este conteúdo pertence à Editora AfroReggae, sua cópia e compartilhamento deverá ser solicitada(o) previamente à instituição através 

do email: contato@afroreggae.org

Agradecimento: Agência de Redes para Juventude e Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro



Urucubaca A Onça e o Bode

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, 

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. Com 

tempo e muita dedicação, veio o 

reconhecimento. Em 2011, Urucubaca! foi 

indicada ao Prêmio Contigo de Melhor 

Musical Nacional e Figurino.

Logo depois, em 2012, a Trupe se 

apresentou com musical infantil “A Onça 

e o Bode’’, que este ano já passou por 

oito Lonas e Arenas Culturais da 

Prefeitura do Rio, com apresentações 

gratuitas, ganhou prêmio de melhor 

espetáculo infantil na Festa Internacional Tudo começou em 1997 com a formação 

da Trupe de Saúde, em Vigário Geral, 

quando alunos da oficina de teatro do 

Grupo Cultural 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.

Até que, em 2004, o grupo finalmente se 

transformou na Trupe de Teatro 

Matéria

de Teatro em Angra dos Reis (FITA), em 

2014.

Este é o primeiro espetáculo infantil da 

Trupe de Teatro AfroReggae, com uma 

linguagem simples e lúdica repassada por 

seus personagens, que tem o mesmo ideal: 

construir uma casa para si. Eis que no meio 

do caminho, a onça e o bode se encontram, 

e mesmo com medo, estabelecem uma 

relação de amizade.

 

Cada um segue seu caminho, o bode 

encontra um lugar perfeito para construir 

sua casa. A onça também acha o local ideal 

para seu lar. O único problema é que 

ambos encontraram o mesmo ponto.

 

O espetáculo reforça que, apesar das 

diferenças, é possível encontrar algo em 

comum em todos nós. E assim, aproximar 

pessoas, por mais que isso pareça 

improvável. 

Trupe de Teatro
Muito além das fronteiras da
interpretação: 
Trupe de Teatro AfroReggae atua, 
canta, dança, ensina e toca os
corações do público

Trupe da Saúde



Processo Criativo ‘’Rua Paris 10'’

Preparo para a Onça e o Bode

Urucubaca

Perfil

Dayane Cunha, nasceu e foi criada na 

favela de Vigário Geral, Zona Norte do Rio. 

Escutava de casa, aos 8 anos, um barulho 

que vinha da rua e despertou sua 

curiosidade.

Foi conferir o que era e deu de cara com 

as oficinas de percussão e dança do 

Grupo Cultural AfroReggae, naquela 

época o espaço da ONG foi batizado de 

Centro Cultural Vigário Legal. 

Diferente da enorme estrutura do atual 

Centro Cultural Waly Salomão, as aulas 

aconteciam na rua. E foi tipo amor à 

primeira vista. 

Começou imediatamente a frequentar a 

oficina de dança, pouco tempo depois já 

fazia parte do grupo que se apresentava 

em festivais pela cidade. Chegou a ganhar 

dois prêmios, de dança contemporânea e 

dança afro.

O irmão mais velho, Alan Cunha, já fazia 

parte da Trupe de Saúde, que apresentava 

esquetes sobre DST’s (doenças 

sexualmente transmissíveis).

Dayane faltava as aulas de catecismo, aos 

sábados, para assistir o irmão ensaiar. 

Chegou a decorar as músicas e as falas.

Já com 10 anos, assistindo a um dos 

ensaios, foi convidada a participar pelo 

diretor José Marmo. Aquela 

apresentação marcou a trajetória 

dela para sempre.

Desde então, hoje com 25 anos, 

Dayane é atriz da Trupe de Teatro 

AfroReggae. Foram centenas de 

apresentações, mas de acordo com 

Dayane, as mais marcantes foram na 

Inglaterra e Escócia, em 2008, com os 

espetáculos “Urucubaca’’ e “Rua 

Paris 10A’’:

Eu tinha 17 anos. Nunca vou me 

esquecer daquelas apresentações. 

Nós éramos o único grupo de teatro 

que não falava inglês, mas todos 

compreenderam perfeitamente.  Aí 

você vê a importância do trabalho 

corporal dos atores – ressalta.

Este ano, Dayane se apresentou com 

a Trupe de Teatro AfroReggae com 

espetáculo “A Onça e o Bode’’, em 

diversas Lonas Culturais da 

Prefeitura do Rio e até mês passado, 

esteve em temporada na Sala 

Municipal Baden Powell, em 

Copacabana.

No palco da vida, Dayane já é uma 

vencedora. Sonha em seguir levando 

seu talento e sua arte, da favela para 

o mundo. Sendo protagonista da sua 

própria história. 

Protagonista da sua

própria
história
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O TEATRO ME SALVOU! 

Comecei a estudar com 18 anos 

para perder a timidez, porque 

nessa época, o que eu sabia do 

teatro era apenas o que eu ouvia 

falar: “que ajudava a pessoa a ser 

mais comunicativa e criativa’’. 

Mas o tempo de estudo e a minha 

convivência cada vez maior com o 

teatro, me mostraram que esta 

arte “esconde’’ infinitas 

possibilidades.

Sabemos que a maioria dos seres 

humanos, de uma forma geral, 

tem muita dificuldade para 

expressar o que se passa em sua 

mente e liberar as suas emoções. 

Como diz o teatrólogo Augusto 

Boal em seu livro “O Arco-Íris do 

Desejo – Método Boal de Teatro e 

Terapia” (Editora Civilização 

Brasileira, 1996),  “... o 

inconsciente é como uma panela 

de pressão: aí fervem todos os 

demônios e todos os santos, 

todos os vícios e todas as 

virtudes. (...) Temos a lealdade e 

a traição, somos corajosos e 

covardes, audaciosos e 

pusilânimes.’’. E, ainda de acordo 

com Boal, essa “panela de 

pressão’’ pode ser estimulada 

pelo fogo do teatro: “(...) E o 

cerceamento de nossa liberdade 

expressiva e realizadora pode-se 

dar, e se dá, pelo menos de duas 

formas: pela coação externa, 

social, ou pela escolha interna, 

moral. Faço ou deixo de fazer mil 

coisas e ser de mil maneiras, 

coagidos por agentes da 

sociedade que me obrigam ou 

proíbem. Leque de agentes que 

inclui política e família, 

universidades, juízes e publicistas. 

Dizem-me o que se permite e o 

que se proíbe. Em grande parte, 

aceitamos. Ou decidimos, nós 

mesmos, e nos obrigamos a ser 

como somos, a fazer o que 

fazemos e deixar de fazer o que 

nos parece mal. Existe uma moral 

externa e outra para o uso 

interno. Ambas obrigam, ambas 

proíbem.’’

O que acreditamos é que, o 

cerceamento de nossas “panelas 

de pressões’’ (quando não 

liberadas de uma forma saudável 

- cartase), pode provocar tanto 

uma terrível “explosão’’, através 

das formas mais vis de um ser 

humano (um ato criminoso, por 

exemplo), como pode provocar a 

fuga dessa realidade, que para 

aquele ser humano pode ser tão 

dolorosa (o uso de drogas e até 



mesmo a loucura, são exemplos 

dessa “fuga’’). Por isso provocamos, 

através do teatro, de uma forma 

saudável e artística, a liberdade de 

expressão. Através das aulas 

podemos colocar limites, 

trabalharmos a leitura e o 

desenvolvimento intelectivo, a 

confiança e a responsabilidade, as 

relações interpessoais, a relação com 

o corpo, a expressão livre e a 

oportunidade de exercitar a 

capacidade de ler o mundo e de 

escrever sobre a leitura que se faz do 

mundo.

Por isso a arte passou a ter um papel 

fundamental no resgate social, 

cultural e educacional da população 

brasileira. A arte passou a ser 

necessária nas instituições 

formadoras ou re-formadoras de 

personalidades, como na escola, na 

educação especial, em instituições 

psiquiátricas, em hospitais de 

doenças terminais, em sistemas 

penitenciários, em favelas e 

comunidades de periferia.

Porém, somente quando fui trabalhar 

com a arte na educação e em 

projetos sociais pude, realmente, ter 

certeza da veracidade da minha 

afirmação. Foi onde brotou a 

necessidade de vir a defender o tema, 

para que tenhamos a oportunidade 

de provar, cada vez mais, que 

através da arte podemos mudar o 

rumo da vida de muitas pessoas. 

Tenho trabalhado o teatro dentro de 

comunidades cariocas desde 1991 e 

vejo como esta arte transformou a 

vida de algumas crianças, 

adolescentes e adultos. Sim, porque 

o teatro TRANSFORMA.

Porém, a minha vivência com o 

teatro transformador foi muito além 

das salas de aula dessas 

comunidades no Rio de Janeiro. 

Na Índia trabalhei numa região onde 

os jovens eram aliciados para o 

terrorismo, e em pouco tempo, 

tínhamos pessoas com outros 

pensamentos e atitudes. Um 

trabalho árduo, que conseguiu 

ultrapassar muitas barreiras, 

superando todas as dificuldades - ao 

custo de muitas lágrimas, inclusive. 

Mas o teatro, ao mesmo tempo, 

ACOLHE.

Já em Belo Horizonte trabalhei com 

policiais. O objetivo era fazer com 

que eles aprendessem se aproximar 

de um grande número de jovens da 

favela através de formas mais 

“humanizadas’’, digamos assim. 

Desta forma o policial não era mais 

visto como o “grande vilão’’ das 

comunidades e isso permitiu com 

que eles se tornassem, 

posteriormente, professores desses 

jovens e pudessem abordar, com 

eles, diversas questões que 

permeavam a realidade em que 

viviam. Foi um projeto libertador 

para ambos os lados, porque o 

teatro também LIBERTA.

Em Cabo Verde pude trabalhar com 

o teatro de uma forma nunca antes 

experimentada.  Eu dava aula em 

um lugar muito pobre e alguns 

alunos ficavam, às vezes, cinco dias 

sem comer; jovens com histórias de 

vida com as quais nunca tinha me 

deparado. Porém eram alunos com 

uma vontade muito grande de 

querer aprender e se superar. E, 

mais uma vez, o teatro dava a força, 

a magia e a liberdade necessárias 

para que naquele momento 

pudéssemos voar, já através dele 

podemos ir a lugares jamais 

alcançados. Porque o teatro 

AGREGA, CONSTRÓI e UNE pontes.

“Nunca real, mas sempre 

verdadeiro’’ (Antonin Artaud)

SALVE O TEATRO!

Johayne Hildefonso

“

“

Em Cabo Verde

pude trabalhar com o 

teatro de uma forma 

nunca antes 

experimentada. Eu 

dava aula em um lugar 

muito pobre e alguns 

alunos ficavam “às 

vezes” cinco dias sem 

comer...

Johayne e grupo de jovens em Oficina na Comunidade
Achada Grande Frente em Cabo Verde



Entrevista: Marcus Faustini

locais a adotarem políticas de cultura e 

empreendedorismo de forma territorial 

para juventude. 

AR: Como ela funciona? 

MF: Durante um ciclo de alguns meses os 

jovens e as ideias são expostos a práticas 

de criação, aumento de repertório, ação no 

território, redes e direito a cidade. A base 

desse processo são experiências artísticas 

para desenvolver essas ideias. Ao mesmo 

tempo, eles são apresentados a pessoas 

na cidade que possam contribuir com suas 

ideias. 

Depois defendem essas ideias numa banca 

e as colocam em prática. Já realizamos 

mais de 90 projetos, fruto dessas ideias, 

ao longo desses anos. Alguns viraram 

negócios, outros ONGs, coletivos, 

produtoras etc. Objetivo central é tratar o 

jovem de origem popular como um criador, 

escutando seus desejos, ideias e 

incentivando a agirem em seus territórios. 

Redes para
Juventude

AFROREGGAE: Como e quando surgiu a 

Agência de Redes Para Juventude?

MARCUS FAUSTINI: A Agência de Redes 

para Juventude é uma metodologia que 

criamos em 2010, fruto de outras 

experiências que já realizamos na Escola 

Livre de Cinema de Nova Iguaçu, na 

Escola Livre de Teatro de Santa Cruz, no 

Apalpe (A Palavra da Periferia) e no 

projeto Coletores de Imagens. Na 

Agência, escutamos ideias de jovens de 

territórios populares e ajudamos a 

desenvolve-las. Ideias de arte, pequenos 

negócios, ações sociais, comunicação etc. 

Em 2011, ganhamos um prêmio Europeu 

e passamos a aplicar a mesma 

metodologia também em Londres e 

Manchester, na Inglaterra, com jovens 

imigrantes. A Universidade de Stanford 

(EUA) é uma de nossas parceiras que 

ajudo na sistematização dos resultados e 

impactos da metodologia. Ao mesmo 

tempo, procuramos influenciar governos 

AR: Como você avalia o teatro como 

ferramenta de transformação social e 

inclusão?

MF: O teatro brasileiro tem, na sua história, 

uma grande contribuição para as questões 

sociais do país. Colocou em nossa 

imaginação cultural a presença de histórias 

populares e urbanas - O pagador de 

Promessas, de Dias Gomes e Eles Não Usam 

Black tie, de Guarnieri são alguns desses 

exemplos. Ao mesmo tempo, o teatro foi um 

dos pilares do trabalho de diversas ações 

sociais que buscavam mudar a vida de 

comunidades inteiras. Não é raro encontrar 

um grupo de teatro em favelas e bairros 

populares que, além de formar para a arte, 

pensam em ações de mudança de suas 

realidades. 

AR: É possível viver de teatro no Brasil?

MF: Ainda falta uma política nacional de 

teatro que aposte na sua diversidade, da 

formação técnica profissional ao incentivo 

as experiências comunitárias. Mas não 

tenho dúvida que o teatro é uma das 

melhores maneiras de se começar uma 

trajetória de formação para a arte e a ação 

social. 

AR: Qual a importância das Lonas Culturais 

para o desenvolvimento dos espetáculos na 

cidade do Rio?

MF: As lonas e as Arenas Culturais foram 

decisivas para descentralizar a produção e 

circulação cultural e artística na cidade do 



Grupo Cultural AfroReggae apresenta

03 de dezembro a 19 de fevereiro 
sábados e domingos às 17h

Teatro dos 4
R. Marquês de São Vicente, 52 -  Gávea/RJ

Promoção

Realização

Apoio Produção

Parceria

Rio de Janeiro, que ficavam centralizadas no 

eixo centro/sul. 

Elas mostrarão também que produtores do 

subúrbio também podem ser gestores de 

espaços de criação. É preciso avançar ainda 

mais nesse sentido. 

AR: Quais os principais projetos/espetáculos 

da Agência para 2017?

MF: São muitos. Alguns deles: 

Descolados, grupo do Hip Funk do Fumacê, 

que realiza oficinas, shows, festivais. 

Providenciando a Favor da Vida - Ong que dá 

apoio a jovens grávidas na Providência.

Feira Crespa - Uma feira cultural de 

visibilidade da mulher negra, da Pavuna.

e muitos outros. 

AF:  O que o teatro significa pra você?

MF: Fazer teatro é uma forma de estar na 

vida, de agir na vida. Hoje, escrevo livro, faço 

filmes, escrevo em jornal etc. Mas devo tudo 

ao teatro. O teatro me deu coragem para 

expressar a minha história e a agir na cidade. 

AR: Deixe um recado para quem quiser 

conhecer o trabalho da Agência.

MF: A juventude popular tem ideias que 

podem contribuir na transformação das 

cidades. Dedicamos nossos esforços a 

demonstrar essa possibilidade. 

www.agenciarj.org

“

“

O teatro brasileiro 

tem, na sua história, 

uma grande 

contribuição para as 

questões sociais do 

país. Colocou em 

nossa imaginação 

cultural a presença de 

histórias populares e 

urbanas. 




