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 ¨Cada um usa o tempo para construir a sua 
história...¨ 
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 Fundado em 10 de agosto de 2007, está 
localizado na Vila de Fortalezinha, na APA 

Algodoal-Maiandeua, Município de Maracanã, 
Pará 
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O fundador e coordenador do Espaço Cidadão Tio 
Milico, Manoel Teixeira, conhecido como Preto, 
neto de Tio Milico, liderança cultural, ativista do 

Carimbó de Maracanã e região 



  

 É um centro de valorização da cultura popular a 
partir de um trabalho lúdico e sócio-educativo, 

voltado notadamente para crianças, adolescentes e 
jovens da Comunidade 

 



  

 O Espaço tem como missão difundir, 
principalmente entre crianças e adolescentes, 
valores de cidadania, integração e respeito às 

tradições culturais por meio da aprendizagem da 
arte e do ofício.  

 



  

Foi formado para promover especialmente saberes 
e fazeres relacionados ao carimbó que vinham se 
perdendo na Ilha de Maiandeua, conhecida como 

um dos berços do carimbó. 

 



  

A comunidade de Fortalezinha apoia o trabalho e 
projetos realizados pelo Espaço, que conta com a 
participação de educadores e colaboradores que 
voluntariamente tem se dedicado às atividades 



  

As atividades do Espaço são financiadas com 
recursos levantados entre amigos e colaboradores 
e também por meio de ações para angariar fundos 

como bingos, rifas, sorteios, entre outras.  



  

O Espaço também vem realizando parceria com 
instituições governamentais e não 

governamentais, como a Campanha Carimbó 
Patrimônio Cultural Brasileiro 

Registro em áudio e vídeo  feitos pelo Selo Mundo Melhor (SP) e pela Campanha 
Carimbó Patrimônio Cultural Brasileiro (2008) 



Entre as atividades desenvolvidas pelo Espaço 
Cidadão Tio Milico estão as ações articuladas e 

continuadas, voltadas para a salvaguarda do 
carimbó, organizadas principalmente no projeto 

“Pequenos Mestres de Carimbó”  



O projeto “Pequenos Mestres de Carimbó” visa 
estimular meninos e meninas a desenvolverem 
atividades relacionadas ao carimbó, formando 
crianças e jovens que tocam, cantam e dançam, 

contribuindo para a valorização da herança 
ancestral do Carimbó 



O Projeto foca na transmissão de saberes e 
fazeres, envolvendo mestres de carimbó oriundos 
de vários municípios,  convidados a compartilhar 

seus conhecimentos com as crianças do Espaço 
Cidadão Tio Milico 

Mestre Pedro “Papo Fundo” - Maracanã 



Cada mestre permanece cerca de 3 a 7 dias na 
comunidade, ensinando às crianças e jovens 

sobre  musicalidade, ritmo, confecção e afinação 
dos instrumentos e repassando a história e a 

relação com o carimbó vivenciada por cada um 

Mestre Marinho– Vila de Marudá 



São realizadas várias atividades como rodas de 
conversa, troca de informações, brincadeiras que 

envolvem o fazer e o tocar carimbó 

Mestre Roque – Vila do 40 



Desde 2008 as crianças e jovens do projeto vem 
participando de diversas oficinas  de repasse dos 

saberes desses mestres 

 Mestre Lourival - Salinópolis 



Já foram realizadas oficinas de confecção de 
instrumentos (maracas, banjo e flauta), de 

musicalização (percussão, banjo e flauta) e de 
danças 

 Oficina de Confecção de Maracas 



Há também a participação de senhoras dançarinas 
de carimbó, também vindas de outras localidades, 
como D. Machica e D. Ana (Sede – Maracanã) que 

contribuem para a formação de jovens dançarinos 
e também participam das apresentações do Grupo 

de Carimbó Tio Milico 

 Grupo Tio Milico no IDEA 2010 



O Grupo de Carimbó Tio Milico é resultado das 
atividades desse projeto, sendo constituído por 

todos os participantes: mestres, crianças, 
adolescentes e jovens. A cada apresentação a 

formação do grupo é diferente, de modo que todos 
podem participar.  



As crianças e os jovens são selecionados a partir de 
seu envolvimento no projeto e sua vontade de 

participar. Os mestres/mestras participam 
conforme sua disponibilidade.  

 Grupo Tio Milico no 
Fest Rimbó de 

Santarém Novo 
(2011) 



De acordo com seu desenvolvimento nas 
atividades, os jovens passam a ser monitores e a 

ajudar a coordenar/organizar as ações, repassando 
também aos mais novos o conhecimento 

acumulado no projeto 

 Patrick, jovem liderança do Espaço Tio Milico 



Alguns dos resultados do projeto: 

O interesse e o envolvimento cada vez maior dos 
moradores  de Fortalezinha com as atividades do 

Espaço Cidadão Tio Milico e com o carimbó 

 Plantio de mudas de Cuieira na comunidade 



Alguns dos resultados do projeto: 

Nas comunidades de Fortalezinha e Mocoóca 
encontramos hoje dançarinos, músicos e artesões 

de carimbó, o que antes era raro 

 Festividade de São Pedro na Vila de Mocoóca 



Alguns dos resultados do projeto : 

O Espaço Cidadão Tio Milico foi agraciado com o 
Prêmio Microprojetos para a Amazônia Legal 

(2010), do Ministério da Cultura.   
Com os recursos do Prêmio foram realizadas as 
oficinas de confecção de instrumentos musicais 

para o carimbó e sua musicalização, com mestres 
de vários municípios.  



Alguns dos resultados do projeto: 

O Grupo de Carimbó Tio Milico vem se destacando 
no cenário do carimbó no estado do Pará, 

participando de diversos eventos culturais dentro e 
fora do estado, tais como  Carimbó Fest de Algodoal 

(2008), VII Congresso Mundial da IDEA (2010), 
FestRimbó – Festival de Carimbó de Santarém Novo 

(2008 a 2011) e 2ª Mostra do Samba de Roda do 
Recôncavo Baiano (2012)  



Alguns dos resultados do projeto: 

Contribuição para o processo de registro do Carimbó 
como patrimônio imaterial brasileiro, através da 

participação ativa nas ações da Campanha do 
Carimbó 

 Tio Milico no Seminário do Carimbó em Santarém Novo (2010) 



“O Espaço do Tio Milico foi feito com muito amor.  
Aqui é uma escola de vida que tem o nome do meu 

avô...” 
(Letra de música do Grupo Tio Milico) 

 


