
IX CAPACITAÇÃO EM CULTURA
POPULAR AMAZÔNICA 

 

BELÉM & ILHA DO MARAJÓ
DE 27 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2020



APRESENTAÇÃO

A Capacitação em Cultura Popular Amazônica é uma
imersão na cultura dos povos da floresta, tendo as
Danças Circulares e a Arte popular como fio condutor
da viagem. Preparamos com muito carinho uma
atmosfera amorosa para vivenciar direto da fonte as
danças, o folclore, a culinária, o artesanato, as
músicas e os encantamentos da região. Possibilitando
que os visitantes descubram as belezas contidas na
cidade de Belém e na misteriosa Ilha do Marajó. Uma
experiência singular que vai fazer você descobrir a
riqueza e a força da Amazônia.
Confira a programação...





BOAS
VINDAS

Quase chegando em Belém, olhamos pela janela
do avião e o coração acelera quando visualizamos
uma imponente floresta tropical com rios que
serpenteiam a imensidão. Dá para sentir de longe
a energia sagrada da vida! Muitos sentimentos se
misturam dentro de nós ao desembarcarmos na
cidade das mangueiras, capital do Pará, que nos
receberá com muitas cores, cheiros, sabores,
danças e alegria!



PATRIMÔNIO
HISTÓRICO

Um dia para descobrir as riquezas de uma das capitais mais antigas do Brasil.
Mergulharemos em seu patrimônio: igrejas, parques, museus e muita arte indígena,
além da gastronomia típica que é referência internacional.



EX
PLO
RE!





OFICINA DE
DANÇAS
CIRCULARES

Em comunhão com
diversas rodas de Danças
Circulares existentes em
Belém, ministraremos uma
linda oficina de danças com
repertório autoral,
celebrando a cultura
brasileira. Teremos
também uma experiência
com danças tradicionais
em Icoarací.



ENCANTAMENTOS

Uma manhã inteira para descobrir os cheiros, sabores,
cores e temperos de um dos principais cartões postais da
Amazônia, o Mercado do Ver - o - Peso. Lá, as frutas se
misturam com os encantamentos e simpatias das
"Erveiras" E suas receitas para curar os males do corpo e da
alma.



Visitaremos a Ilha do Combu para um momento de conexão 
com a floresta e suas árvores sagradas e para aprendermos 

sobre o jeito de viver dos ribeirinhos.





Visitaremos a Ilha do Combu
para um momento de
conexão com a floresta e suas
árvores sagradas e para
aprendermos sobre jeito de
viver dos ribeirinhos.



Visitaremos a Ilha do Combu para um momento de conexão 
com a floresta e suas árvores sagradas e para aprendermos 

sobre o jeito de viver dos ribeirinhos.



A FORÇA DAS ÁGUAS

Veremos o amanhecer a caminho da
Ilha do Marajó:  Um momento de muito
deslumbramento e reflexão a respeito
da força da vida que emerge das águas
doces. Na segunda parte de nossa
aventura chegaremos ao Marajó, maior
ilha flúvio-marítima do planeta, local
de muitas belezas e mistérios.



NO MUNDO DOS
CARUANAS

Um dia de aventuras!  Conheceremos muitas paisagens marajoaras: praias, mangues,
pastagens, florestas, igarapés e igapós. Muita conexão com a natureza e experiências
gastronômicas de tirar o fôlego! 
Os búfalos compõem uma parte fundamental dessa aventura. Eles nos acompanharão
por toda manhã para que possamos experimentar a rotina dos caboclos que vivem aqui.





TERRA, 
ÁGUA, 
FOGO E 
MAGIA

 

Uma oficina de cerâmica marajoara
nos aproximará dos saberes e

fazeres ancestrais: um verdadeiro
patrimônio cultural da floresta.

Muito aprendizado e
compartilhamento de experiências
permeará o nosso dia, atrelado às
histórias de vida desse povo forte

cheio de sabedoria



BELÉM

Nossa última manhã na Ilha será de
contemplação e conexão com a natureza e
com o grupo. Teremos momentos de
reflexão sobre as nossas experiências e um
tempinho para mergulharmos nessas águas
doces antes do retorno ao continente.



DESPEDIDA
Além dos doces de cupuaçu, castanhas do
Pará, presentes e lembrancinhas que
encherão as nossas malas. Nos despediremos
do Portal da Amazônia, levando em nossos
corações a amizade, o companheirismo, o
aprendizado e as riquezas naturais e culturais
desse belo e precioso pedaço do Brasil.



6 diárias em hotel na cidade de Belém, 3 diárias em pousada na Ilha Marajó, em quartos
duplos, todos com café da manhã incluso;
Transporte para todas as atividades em ônibus com ar-condicionado, barcos e navios;
Oficina de Danças Circulares Brasileiras em Belém com material didático incluído (12h de
curso);
Vivência de conexão com a natureza na floresta do Combu;
Vivência de danças tradicionais em Icoarací/PA;
Almoço e café da tarde típico na Ilha do Combu; 
Visita ao Complexo Feliz Lusitânia, Mercado do Ver-o-Peso, Basílica de Nazaré, Mangal das
Garças e Espaço São José Liberto;
O Guataçara Monteiro e João Paulo Pessoa como focalizadores da viagem;
Oficina de Cerâmica Marajoara em Soure - Marajó;
Roda para “Contação de história de vida” em Soure – Marajó;
Bailes de Danças Circulares com focalização compartilhada em Soure-Marajó;
Passeios e almoço típico em Fazenda de Búfalos em Soure - Marajó; 
Banhos em praias de Joanes e Soure no Marajó.
Bilhetes e taxas de ingressos em museus;
Certificado com 100h;
Seguro Viagem;
Cobertura audiovisual.

 

O QUE O PACOTE INCLUI:

O QUE O PACOTE NÃO INCLUI:
 

Passagens aéreas;
Traslado aeroporto x hotel;
Alimentação.





O valor total do Curso de Capacitação é de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Para efetivar a inscrição, será emitido um contrato de prestação de serviço, que deverá ser
preenchido, rubricado em todas as laudas e enviado por Correio com os devidos cheques. 
É necessário o pagamento da primeira parcela no mês de sua adesão para ser considerado
inscrito.

Adesão a partir de Outubro de 2019: Até 12 X de R$ 350,00
Adesão a partir de Novembro de 2019:  Até 11 X de R$ 381,82
Adesão a partir de Dezembro de 2019:  Até 10 X de R$ 420,00
Adesão a partir de Janeiro de 2020:  Até 09 X de R$ 466,67
Adesão a partir de Fevereiro de 2020:  Até 08 X de R$ 525,00
Adesão a partir de Março de 2020:  Até 07 X de R$ 600,00
Adesão a partir de Abril de 2020:  Até 06 X de R$ 700,00
Adesão a partir de Maio de 2020:  Até 05 X de R$ 840,00
Adesão a partir de Junho de 2020:  Até 04 X de R$1.050,00
Adesão a partir de Julho de 2020:  Até 03 X de R$ 1.400,00
Adesão a partir de Agosto de 2020:  Até 02 X de R$ 2.100,00
Adesão a partir de Setembro de 2020:  Até 01 X R$ 4.200,00  

        (com prazo de pagamento  até 03 de  setembro de 2020)



CONTATO

(11) 4658 1728/ (11) 997 323 533
(11) 981 093 846/ (12) 997 163 444

 
contato@guatacarabrasil.com

joao@guatacarabrasil.com
 

Facebook: Guataçara Brasil
Instagram: @guatacarabrasil




