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Vamos criar uma Universidade 
Comunitária dos Rios?

Querida comunidade de Cabelo Seco! Amigos e amigas 
do projeto em Marabá, no Brasil e no mundo. Nosso 
primeiro livreto chegou em suas mãos!

No final de abril, lançamos nosso CD, Amazônia 
Nossa Terra, e assim, concluímos cinco anos de nosso 
projeto educativo e cultural. Hoje, o CD gira em mais 
de 40 países no mundo. Quem sabe quantas milhares 
de casas, comunidades, escolas, universidades e 
redes estão escutando e estudando nossas músicas 
(em português, espanhol e inglês), baixadas do site, 
gratuitamente? Igual com o CD e nossos calendários, 
as músicas brotaram da sabedoria e cultura tocantina 
desse canto rico da Amazônia que, como sempre 
falamos, não está à venda! Hoje, Cabelo Seco está 
conhecido no país e no mundo por sua raiz e antena 
afro-indígena viva!

Igual com 2012, este livreto lança cursos, projetos e 
ações culturais que vamos realizar entre setembro 
e dezembro. Mas têm duas novidades: têm cursos e 
projetos organizados e coordenados por jovens de 
Cabelo Seco que cinco anos atrás foram condenados 
como ‘danados e marginais’. E têm reuniões abertas 

quando moradores podem contar histórias e trocar 
ideias com professores e outros profissionais sobre 
questões de vida em ‘rodas de cultura viva’. Elas vão 
revelar quantos mestres e mestras o Cabelo Seco tem, 
que ainda não se reconhecem como tal, de tantos 
séculos de preconceito e exclusão que já sofreram.

Sabendo que nossas escolas estão pedindo socorro das 
ruas e das famílias de seus alunos, é justo reconhecer o 
que já temos: uma universidade comunitária do povo. 
Têm milhões destas universidades livres e populares 
no mundo, tantas já colaborando com escolas e na 
educação formal. Juntos, estão trocando saberes e 
abrindo novos caminhos para viajar, se qualificar e 
criar novas comunidades sustentáveis!

Já pensou? Tua sala e pátio podem ser uma roda de 
cultura e educação, uma biblioteca! Tua parede e tua 
rua podem ser um cine ou um palco comunitário!

Te convidamos participar na criação desta Universidade 
Comunitária dos Rios de sabedoria popular, cuidado, 
troca e vida. Valor? O que puder oferecer em troca. 
Uma teia solidária para criar um Cabelo Seco unido em 
um projeto coletivo, se juntando com outros cabelos 
secos no mundo, criando um futuro sustentável.

Venha nos visitar na Casinha ou no Barracão de Cultura 
(Rua Quintino Bocaiúva) ou ligar (94 9192 0171) para 
conversar. Inscreva-se já! Vamos molhar e cuidar desta 
semente, juntos!



Jovens criando uma nova pedagogia participativa 
que liga comunidades excluídas e integra liberdade, 
responsabilidade social, saúde e ‘transporte verde’ 
a partir das artes, em busca de uma Amazônia 
sustentável.

Aguarde as bicicletadas de outubro e dezembro!

bicicletadas
pela vida

rios
sábado 14 setembro 19h

convidamos você e sua família 
participar na abertura 

do novo barracão de cultura 
e colaborar na criação 

de uma universidade comunitária 
dos rios

ao longo dos últimos 5 anos 
o barracão vem acolhendo cursos 

projetos e ações culturais

venha conhecê-los 
e inscreva-se na sua universidade 

em uma noite cultural 
com comidas típicas 

da nossa beleza amazônica 
na beira do rio tocantins

barracão de cultura do cabelo seco
rua quintino bocaiúva, 309

festa
pelos



Curso de música popular brasileira ministrado em 
pequenos grupos para iniciantes e avançados.

arteducadores   zequinha sousa & évany valente
local     casinha de cultura do cabelo seco
horário    seg & qua 18h30-19h30  ~  iniciantes
    seg & qua 19h30-20h30  ~  avançados
curso     09 set a 14 dez    (28 horas)
     05 vagas (cada)

violão
Curso de teatro em comunidade para criar uma obra 
coletiva que será apresentada no final do ano.

arteducadores   dan baron & mano souza
local     barracão de cultura do cabelo seco
horário    qua 19h30-22h 
     sab 09h30-12h30
curso     11 set a 14 dez    (80 horas)
     16 vagas (maiores de 14 anos)

teatro



arteducadores   camylla alves & afromundi
local     barracão de cultura do cabelo seco
horário    sex 18h30-19h30
curso     10 set a 14 dez    (14 horas)
     10 vagas

dança
Curso de dança tradicional e contemporânea afro-
amazônica ministrado por jovens para jovens. 
Aberto para maiores de 12 anos.

mundi
dança afrocontemporânea

afrocia

arteducadores   dan baron & mano souza
local     escolinha deodoro de mendonça
horário    ter & qui 19h-20h  ~  juvenil
     ter & qui 20h-21h30  ~  adulto
curso     17 set a 14 dez    (30 horas)
     10 vagas (juvenil maiores de 14 anos) 
     16 vagas (adulto)

inglês
Curso de inglês a partir de canto, teatro e conversa 
para conhecer e valorizar a cultura amazônica.



AfroMundi te convida a participar de minicursos de 
coreografia e dança educação e rodas de conversa 
em uma residência artística com o dança educador 
Ralf Buck da Nova Zelândia, entre 07 a 14 de outubro.

Visite nosso facebook AfroMundi!

residência
artística em dança

Organize um café de histórias em casa (terça 09h-11h) 
e participe nas rodas de saberes (domingo 18h-20h) 
para cuidar das raízes e antenas do nosso futuro.

Aguarde a programação semanal!

cultura viva
cabelo seco



latinhas

sopros
formação musical e performance

gestão  produção  performance

de

de

quintal

quintal

produção audiovisual

pingo!nemum
jornalismo social juvenil

rabetavideos



Venha colaborar no mutirão que está integrando no 
nosso barracão uma universidade comunitária com 
salas de pesquisa cultural e criação artística, jardim 
amazônico, biblioteca e videoteca ‘folhas da vida’, e 
alojamento solidário.

barracãoprojeto

gestores    rios de encontro
local    barracão de cultura  

dom    15h-18h30    mutirão cultural 
ter & qui   08h-08h30    alongamento criativo
sab & dom   16h-19h    canto de leitura 
qua & sex   08h-09h    horta comunitária

cine coruja
gestores   évany valente, zé viana 
    pablo diego & carol sousa
local e horário   
cine livre   ruas ~ sexta 19h30
cine jovem   barracão de cultura ~ sábado 19h30

Venha conhecer e curtir filmes do mundo inteiro nas 
noites culturais com sabores e surpresas.



riosdeencontro.wordpress.com
cabelo seco ~ marabá ~ amazônia

inscrições
Vagas limitadas! Te esperamos entre 10h-12h e 16h-18h 
na Casinha de Cultura.

barracão de cultura      quintino bocaiúva, 309
casinha de cultura      quintino bocaiúva, 238
telefone       (94) 9192 0171
email        riosdeencontro@gmail.com


