
Quintais de Cultura 2011
Cabelo Seco  Maraba  Para  Amazônia
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Este calendário conta a história emergente das 'Latinhas de Quintal'

uma banda de jovens artistas que vivem no Cabelo Seco

bairro matriz da cidade de Marabá, sudeste mutilado do Pará

no encontro dos Rios Tocantins e Itacaiúnas

onde os peixes contaminados e secas infindáveis transparecem 

a loucura contínua da exploração acelerada e violenta 

das veias abertas da Amazônia

Essa história compartilha como uma roda de pais, mães, jovens e crianças

em colaboração com artistas e educadores populares    

optaram em resgatar os fragmentos de sua memória viva       

de lavadeiras, pescadores, castanheiros, garimpeiros, parteiras e rezadeiras

para transformá-los em quintais de cultura 

e uma apresentação artística íntima num palco global

Confirma o potencial transformador da ancestralidade africana e indígena 

que pulsa na pele e no ritmo das estreitas ruas calorosas das periferias

para derreter os preconceitos encarceradores e re-humanizar as comunidades   

através de sua generosidade e cultura solidária  

A história das ‘Latinhas de Quintal’ reinterpreta a lenda originária do bairro

        

Quando reciclaram as sucatas de seu cotidiano em tambores de auto-estima  

os jovens se indignaram contra a contaminação das águas do mundo

pelas grandes represas fora das janelas de suas casas

Quando transformaram a orla abandonada em um quintal coletivo de cultura 

os jovens vivenciaram as palmas íntimas e públicas de admiração 

por uma humanidade corajosa e sustentável

Esta história criativa e inspiradora continua em 2011...

Nas águas doce do rio e refrescante da chuva

        o cabelo da humanidade africana nunca se molha

Dan Baron 

Coordenador do Projeto 

Prêmio Interações Estéticas 2008

Rios de Encontro
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Os contadores que guardam a memória de nossa comunidade partilham suas 

histórias de vida, revelando uma teia de personagens, sonhos, receitas e dicas, 

tocando nos desafios que ameaçam nosso futuro. 
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Músicas e cantos em nossas ruas afirmam os saberes e lendas de nossos rios, 

suas lavadeiras e seus pescadores. Uma roda de memórias e sonhos na pracinha 

fortalece e anima os laços entre nossas gerações. 
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Noites de cantos em nossos quintais inspiram apresentações ensaiadas e 

improvisadas de dança, flauta e canções da África. Nossos talentos adormecidos 

desabrocham desejos que pulsam no peito do futuro. 
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Fragmentos de músicas, estimulados por um violão dedicado, resgatam nossa 

memória coletiva de composições e apresentações artísticas (nossos pássaros e 

até o hino de nossa origem!), e são transformadas em teatro de vida.
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Nos quintais de cultura, reinterpretamos e ensaiamos nossa história musical,  

vivenciando personagens do passado e cantando sobre um futuro ameaçado pela 

perda de nossos peixes, pássaros, florestas e plantas.
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Ensaiamos danças e cantos que afirmam nossas identidades indígenas e africanas 

e cultivam a auto-confiança para receber jovens artistas de comunidades vizinhas 

e convidados nacionais em nosso fórum de cultura solidária.
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julho julio july 2011
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Retomamos nossos quintais aterrados pela orla em obra e a transformamos em 

um palco de afirmação, encontros culturais e festa comunitária. De repente, 

nossas sucatas pegaram ritmo e movimento de nossa vibração e nasceu a banda 

'Latinhas de Quintal'.
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Dedicamos noites em cada semana em rodas de composição de músicas e ensaios 

de dança, refinando nossas vozes e instrumentos para aprender como apresentar 

com confiança e beleza coletiva.
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Reinterpretamos danças mundiais e as integramos com danças da comunidade na 

nossa apresentação. Na noite do fórum de cultura solidária, vestimos roupas 

lindas, especialmente desenhadas e criadas 'em casa', e abraçamos as culturas 

das comunidades vizinhas.
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Compartilhamos nossas músicas no palco natalino da prefeitura no centro de 

Marabá e participamos de entrevistas locais e internacionais sobre nosso projeto 

'Rios de Encontro'. Um fotógrafo profissional retratou nosso grupo na orla, 

transformando a percepção sobre nosso bairro.
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Viajamos à Belém do Pará para participar em um congresso mundial sobre o 

potencial educador e transformador das artes, cantando e dançando num palco 

de 70 países, e trocando nossa cultura em oficinas solidárias com artistas 

comunitários da América Latina.
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Encerramos os primeiros dezoito meses de nosso projeto com uma celebração 

comunitária onde cada participante – artistas e coordenadores – recebeu um 

certificado com o reconhecimento nacional e um convite para construir uma casa 

de cultura e um monumento nacional em 2011.



Galpão de Artes de Marabá
Ponto de Cultura

Pará-Amazônia-Brasil

O Instituto Transformance: Cultura & Educação agradece a comunidade de Cabelo Seco e a colaboração visionária de:

Esta atividade integra o Prêmio Interações Estéticas - Residências Artísticas em Pontos de Cultura.


