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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho apresenta uma pesquisa realizada com a Orquestra de Cordas da Grota (OCG), 

relatando seu processo de desenvolvimento educacional com os jovens e crianças da 

comunidade da Grota do Surucucu em Niterói no Rio de Janeiro. Este projeto Social existe há 

dezesseis anos por iniciativa de Dona Otávia Selles, uma professora aposentada que tinha 

intenções de proporcionar a esses jovens e crianças da comunidade com um grande(alto?) 

nível de vulnerabilidade social a oportunidade de conhecerem o mundo da música e da arte, 

com o intuito de incentivá-los a ter uma boa perspectiva profissional e social, diferente da 

realidade na qual estão inseridos.  

 
Palavras chave: Educação, Projeto Social, Ensino de Música. 

 
 
 
ABSTRACT 

This paper presents a survey with the String Orchestra of Grota (OCG), describing the process 
of educational development among young people and children of the community of Grota in 
Niteroi, Rio de Janeiro. This social project started sixteen years ago by the initiative of 
Mrs. Octavia Selles, a retired teacher who had the intention of providing these children and 
youth of the community with a high level of social vulnerability, the opportunity to see the 
world of music and art, in order to encourage them to have a good professional and 
social perspective, different from the reality to which they belong. 

 

Key Words: Education, Social Project, School of Music. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação em uma comunidade pobre muitas vezes se encontra em situação precária, 

de modo que impossibilita crianças e jovens de terem um bom acesso a escolas e ampliar suas 

visões do mundo com as vivências que esta situação provoca em um indivíduo. À medida que 

a sociedade se encontra em situação de vulnerabilidade social e cultural, mais defasado se 

torna o aprendizado desses jovens, caso não seja apresentado para eles caminhos para além de 

uma simples e humilde comunidade. Entende-se que isso ocorre geralmente pela falta de 

comprometimento político-social de governantes para com essa população. 

Em meados dos anos 1980, na comunidade da Grota do Surucucu, um bairro de 

condições escassas da cidade de Niterói no - Rio de Janeiro, surge em meio ao caos 

educacional um ato de generosidade para com os jovens que ali vivem. Dona Otávia Selles1, 

professora aposentada que tomou para sua vida a missão de transformar vidas através dos 

estudos e das artes, vendo a situação do ensino nas escolas dos meninos da Grota e a situação 

de vida de seus pais, despertou nos jovens e crianças a vontade de estudar através de aulas de 

reforço escolar, e nos pais o interesse pela arte com o artesanato, corte costura e consciência 

ambiental com a criação de uma horta e plantação de árvores. 

Como consequência de seu trabalho comunitário, numa casa simples em um terreno 

abandonado, eis que dona Otávia toma uma decisão que mudaria a vida de seus meninos e 

                                                
1  Falaremos no segundo capitulo 
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meninas. Propõe a seu filho Marcio Paes Selles2 e à sua nora Lenora Mendes3 que juntos, 

apresentassem aos meninos um novo olhar sobre a educação através do ensino de música de 

modo que lhes permitisse desenvolver e sustentar novos objetivos e opiniões. No entanto, a 

proposta não foi bem aceita inicialmente por Marcio, que receava que o ensino da música não 

fosse bem aceito pelos meninos. Porém, para dona Otávia seria uma maneira de despertar 

habilidades e novas formas de aprendizagem. “No início nós achávamos que não iria dar certo 

pelo fato dos meninos serem muito rebeldes, mas com o tempo eles foram se acostumando 

com a ideia de tocarem flauta e a aprenderem um pouco de música. Além de serem atraídos 

pelo lanche.” (Marcio Paes Selles- Jornal O Globo) 

 
Num dia de aulas normais na casa carinhosamente chamada de “horta” pelos meninos 

das oficinas, ou de Nossa Casinha por dona Otávia, Marcio faz uma pequena demonstração 

para os meninos do som hipnotizante e doce da flauta doce e do violino. Sons estes que 

propiciam a estes jovens a oportunidade de conhecer uma nova experiência de vivência 

sonora e instrumental. Assim, todos os alunos poderiam ser apresentados ao mundo musical e 

abriam seus horizontes musicais e culturais. A princípio, a intenção de Marcio e de dona 

Otávia era apenas estabelecer conexões entre a educação escolar e a compreensão cultural 

para aprimorar seus conhecimentos sobre ambas, pois muitos não possuíam um propósito 

musical para seguirem com dedicação. Neste caso, as aulas de música eram apenas 

consideradas como um bom “passatempo” diante de tantas dificuldades da vida de pessoas 

que não possuíam boas oportunidades de trabalho nem escola de qualidade. 

Segundo o livro História das Ideias Pedagógicas, Sócrates (469-399 a.C) não se 

importava com a educação de modo maçante da dialética retórica4, mas sim com a 

                                                
2  Doutor em História pela UFF (Universidade federal Fluminense) em 2005 e Mestre em música antiga pelo 
Sarah Lawrence College (New York- USA) em 1989. 
3  Doutora em História pela Universidade Federal Fluminense em 2005. Formada em Educação Artística com 
habilitação em Música pela UFRJ em 1984. Em 1989, concluiu mestrado em Música Medieval e Renascentista 
pelo Sarah Lawrence College em Nova York, EUA.   
4 Dialética Retórica: Técnica do poder e da imposição (Histórias da Ideias pedagógicas, pg.32).  
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importância do saber interior – estimulando um pensamento pessoal - e do estímulo de 

conhecimento através da vivência. Hoje, na concepção dos alunos, acredita-se que é 

basicamente na teoria do “aprender fazendo” que se encaixavam os pensamentos de Dona 

Otávia e de seus filhos, pois para que os alunos obtivessem um bom resultado no processo de 

iniciação musical seria essencial uma prática e vivência relevantes, de modo que os 

professores fizessem com que os alunos encontrassem na música uma boa motivação escolar e 

profissional. Assim, dona Otávia certificava-se de seus objetivos e princípios a partir do 

momento em que algum de seus meninos ou meninas mostrava-se interessados em expandir 

seus horizontes, indo da pequena horta para o grande mundo da música.  
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I – DONA OTÁVIA: O BERÇO DA OCG 

 

Otávia Paes Selles nasceu em Caçapava em – São Paulo no dia 28 de janeiro de 1920 

sendo filha de José Bernardo Paes e Sophia Vianna Paes irmãos: José Paes Neto, Ruth Paes, 

Amélia Paes Barbosa, Inah Paes Guaragna e Rubens Vianna Paes. 

Iniciou seus estudos primários em Caçapava, concluindo em Guaratinguetá no Instituto 

de Educação Rodrigues Alves, para onde se mudou em 1932, onde conheceu seu futuro 

marido Clóvis Moreira Selles com que se casou e tivera seus filhos: Jairo Selles, Gilberto 

Selles, Marcio Selles e Yara Selles.  

Formou-se em professora primária pelo IERA - Instituto de educação Rodrigues Alves. 

Trabalhou inicialmente em Ilha Bela, depois em Campos Novos de Cunha, Franca, Pindamonhangaba 

no G. E. Alfredo Pujol e em Taubaté no Grupo Escolar Dom Pereira de Barros onde liderou uma greve 

de professores do ensino primário em 1963 e se aposentou em 1967. Em Taubaté colaborou com o 

Serviço de Obras Assistenciais da cidade, na formação de pequenos engraxates e na fundação da 

Creche Joana D’Arc, além de manter um curso de admissão popular na garagem de sua casa. Por essa 

época, os alunos que desejassem continuar seus estudos, tinham que fazer uma prova de admissão para 

ingressar no ginásio, hoje, no 6º ano do ensino fundamental. Como não existiam muitas vagas era 

necessária uma preparação que era feita durante um ano. Muitos ficavam de fora e buscavam a 

alternativa do SENAI conseguindo a profissionalização na indústria ou paravam de estudar e voltavam 

para trabalho braçal na agricultura ou construção civil. 

Em 1972 mudou-se para Niterói, para o bairro do Vital Brasil. Onde começa a trabalhar 

como voluntária na COPAN, na Rua Mário Viana e no Grupo Espírita Leôncio de 

Albuquerque. Nesta instituição fundou a obra do berço, corte e costura e colaborou na 
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assistência social. Em 1974 muda-se para o bairro de São Francisco onde conhece alguns 

meninos da comunidade – meninos estes que conheceram dona Otávia por passarem em seu 

portão pedindo água, pois voltavam da praia a pé - e assim começa a trabalhar como 

voluntária na Escola Estadual Duque de Caxias na Grota, fazendo acompanhamento escolar e 

horta comunitária com alunos da escola. Por volta de 1982, por motivos não contextualizados 

(por falta de interesse da escola pelo seu trabalho), dona Otávia constrói na Grota um espaço – 

o que Marcio chama de meia água - para as atividades que promovia, que por motivos não 

identificados (a escola não permitiu que ela continuasse lá) não podiam mais acontecer na 

Escola. Continuou então oferecendo aulas de corte e costura, além de acompanhamento 

escolar e horta comunitária o que já vinha sendo realizado na escola. 

Em 1994, dona Otávia propõe a seu filho Marcio e sua esposa Lenora que iniciassem 

aulas de flauta doce com os seus alunos, que na época eram apenas quatro e ao passar do 

tempo foi se multiplicando fazendo com que nasça a Orquestra de Cordas da Grota. 

Em 30 de setembro de 1998, dona Otávia vem a falecer vítima de um infarto severo, 

deixando como herança o projeto nas mãos de seus filhos e de sua nora. O projeto que até 

então era mantido por (dinheiro de sua aposentadoria) verbas que eram arrecadas por conta de 

um bazar, tomou destinos inesperados transformando o sonho de dona Otávia em realidade, 

mesmo depois de sua despedida do mundo.  
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I.II - A ARTE DE EDUCAR 

 

A população brasileira precisa ter maior conhecimento sobre sua cultura e 

principalmente como funciona a sistematização da educação musical em localidades de baixa 

renda. Desde o princípio, dona Otávia se preocupava com a realidade e as possíveis 

conseqüências sociais que poderiam ser geradas pela falta de perspectiva de vida dos 

moradores. Com isso, dona Otávia estabeleceu como objetivo de seu trabalho, que houvesse 

na Grota, um ponto de referência para os moradores. Assim, decidiu iniciar uma 

complementação pedagógica com atividades extracurriculares focando do ensino escolar e 

que tais meninos obtivessem caminhos profissionais (jardineiro, marceneiro, artesãos, etc.), 

para que pudessem ser inseridos no mercado de trabalho, sem ter que deixar de lado a escola, 

uma vez que muitos deles, já não estudavam mais, por terem que trabalhar pra sustentar-se em 

casa. Sua intensão era incentivar crianças e seus responsáveis, para um futuro 

empreendedorismo profissional, pois ser educado pelos pais hoje em dia é muito complicado 

por causa dos grandes compromissos que as pessoas possuem no seu dia-a-dia e com isso, as 

crianças acabam sendo educadas e alfabetizadas pelos professores.     

Eu me lembro exatamente... Agora na volta ao Brasil, visitei o quintal... me lembro 
exatamente... das duas mangueiras... no meio das quais meu pai dependurava a rede...me 
lembro daquele pedaço de alguns metros que possibilitavam o ir e vir as rede, e que tinha uma 
área assim bem limpa no chão. Minha mãe costumava sentar ao meu lado, numa cadeira de 
vime... meu pai balançava-se... É isso que eu acho formidável: a informação e a formação que 
me iam dando se davam um espaço informal, que não era o escolar, e me preparavam para este 
posteriormente. E ali eu aprendi realmente a ler e escrever. (Paulo Freire, 1982. p. 15). 

 
Assim como a citação de Paulo Freire, observa-se que dona Otávia tratava seus meninos 

com muita atenção no seu aprendizado seja musical ou na escola. Seu foco principal era o 

desenvolvimento intelectual e social através de suas próprias vivências. Vivências estas que 

eram experimentadas na horta quando se expressavam- com seus conhecimentos e desejos ao 

plantar uma árvore ou fazer uma apresentação musical, mesmo sem saber que mais para frente 
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a música seria o caminho para grandes transformações em suas vidas. “Minha mãe acreditava 

que aprender a tocar um instrumento fortalecia os nossos conhecimentos” (Marcio Paes 

Selles, 2006). 

O informal que cita Paulo Freire, na orquestra da grota se refere aos meninos que 

desenvolvem até os dias de hoje um vínculo afetivo muito forte com todos que participam do 

projeto, pois o fato de “sair da rotina” permite que esses estes(?) meninos e meninas se 

aprimorem de modo que tenham futuramente uma vida estável através da arte e da música. 

Entende-se que a educação musical nesse ponto foi o ponto de partida para uma grande 

estrada do ensino escolar, profissional de formação e transformação. 

Percebe-se então que muitos dos resultados satisfatórios existentes no projeto, se deram 

pelo fato de dona Otávia se preocupar com os meninos que participavam do projeto de modo 

que todos os integrantes tomassem para si, um verdadeiro comprometimento com a horta, - 

hoje chamada de espaço Cultural da grota5 - comprometimento esse que  fez com que a 

Orquestra de Cordas da Grota se tornasse um elemento de afetividade e gerasse histórias de 

transformação. 

Esta afetividade se reflete até os dias de hoje, quando se é conversado sobre dona Otávia 

com algum pai ou alguma mãe que conviveu com ela enquanto viva. Marilene Cosmo, mãe de 

Tiago Cosmo6 diz que “dona Otávia era uma pessoa de coração muito bom, e gostava muito 

desses meninos da horta. A vida dela era esses meninos.” (Marilene, 2006) 

De fato, a decisão de dona Otávia de tentar ajudar os meninos moradores da 

comunidade foi apenas um ponto de partida pra mostrar à sociedade que é possível fazer, que 

uma atitude de cidadania pode dar certo. 

 

 
 

                                                
5 Falaremos sobre o Espaço Cultural no Capitulo IV. 
6  Integrante da Orquestra de Cordas da Grota desde 1995 e que hoje vive em Oslo – Noruega. 
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II – ORQUESTRA DE CORDAS DA GROTA 

 

Foi em meados dos anos 80 num terreno abandonado que Dona Otávia iniciou trabalhos 

com os meninos da Grota com cultivo de plantas e curiosidade de aprender a mexer na terra. 

Entende-se que esta não era uma função muito simples de se realizar, principalmente quando 

se trata de moradores de uma comunidade que não possuía condições de aperfeiçoar seus 

conhecimentos, a não ser por meios de oficinas de capacitação. Porém, um ponto satisfatório 

era o aprender brincando. “(...) eu lembro que era muito divertido assim, estar brincando lá no 

meio da terra, ela dava aquelas ferramentinhas, ficava lá brincando e aprender a construir os 

canteirinhos e fazer o plantio, era muito divertido” (José Carlos, 2011). 

Para meninos que estão acostumados a jogar futebol depois da escola, é um tanto 

complicado ter de abdicar-se desse passatempo para estudar música. Mas esta situação foi 

facilmente resolvida por José Carlos (o Katunga),  pois a partir do momento em que começou 

a tocar violino, ele pôde ter a experiência de sair da cidade de Niterói e andar de barcas por 

exemplo, coisa que só acontecia em dias de aniversário, festas comemorativas e pagamentos 

dos pais. “Antes da Orquestra eu nunca imaginava em sair da Grota. Minha mãe só levava a 

gente no centro quando era aniversário para comprar roupa nova” (José Carlos, 2011). 

Em 1994 Marcio, seu Irmão Gilberto Selles e Lenora deram início as aulas de música 

começando pela flauta doce. No início, os interessados eram apenas alguns meninos – 

exatamente Luiz Ricardo, José Carlos, Arthur e Leandro Justino. Depois de um tempo, o 

pequeno quarteto de sopros se expandiu e o número de alunos interessados pelas aulas de 

flautas também aumentou.  
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Não demorou muito para que em seguida a turma de flauta tivesse uma iniciação no 

violino. No entanto, assim como a flauta tocar violinos pra os meninos era um acontecimento 

de teste, pois nem eles e nem o próprio Marcio tinham certeza de que tudo o que estava 

acontecendo poderia dar certo. 

Todo o projeto foi crescendo, conforme a sua expansão na comunidade, pois o processo 

de educação musical através de tais instrumentos só pode se tornar concreto a partir do 

momento em que os meninos e meninas se sentiam atraídos pelo projeto. E neste caso a 

atração principal eram as flautas e os violinos. 

Assim como muitos integrantes da orquestra, Tiago também entrou para o grupo atraído 

por outras coisas que aconteciam na horta, o que chamou sua atenção a princípio foi o tricô, 

mas depois que assistiu a um ensaio da orquestra percebeu que não era exatamente o tricô que 

o atraía, e logo se tornou mais um violinista da Orquestra da Grota.  

Os gêmeos Walter e Wagner também são mais dois personagens importantes na história 

da OCG. Seu pai Jonas Caldas é Luthier7 e mantinha sua oficina na Grota quando os gêmeos 

conheceram a orquestra. Eles já tocavam violinos com um professor particular, mas assim que 

tiveram acesso à OCG se mantiveram assíduos ao projeto. “música pra gente no início era só 

um motivo pra gente se reunir, e brincar, falar besteira, comer...” (Wagner, 2011) 

Segundo Márcio, o Jonas e sua esposa Romélia tiveram um papel importante no início 

do projeto, primeiro por ter levado os meninos para se tornarem integrantes da orquestra e, em 

segundo porque para Marcio, Jonas e Romélia contribuíram bastante para o projeto. Muitos 

meninos possuíam pais ausentes ou com problemas com alcoolismo. Jonas e Romélia muitas 

vezes agiam como pais de todos os meninos dando a eles uma referência familiar muitas 

vezes ausente para muitos deles. As contribuições não param por aí pois mais a frente 

Romélia chegou a dar aulas de flauta para turmas iniciantes e Jonas a manter uma manutenção 

gratuita nos instrumentos. 
                                                
7 Artesão que constrói instrumentos musicais, violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. 
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Atualmente a Orquestra de cordas da Grota possui cerca de 250 alunos sendo dividida 

em quatro níveis, a orquestra A que é a orquestra mais adiantada, a orquestra B, que é a 

orquestra intermediária e a orquestra C, que é a orquestra de alunos iniciantes. Porém, 

geralmente os integrantes da orquestra B auxiliam os integrantes da orquestra C em seu ensaio 

fazendo com que na orquestra C haja uma grande prática de conjunto, onde os mais velhos 

ajudam os mais novos. 

Para manter um projeto de grande proporção como o da Orquestra de Cordas da grota, é 

preciso que existam recursos financeiros (sejam) estabilizados para que conceitos humanos e 

intelectuais possam ser levados sem interrupção  aos alunos que vão para a orquestra em 

busca do conhecimento pessoal e profissional. Entretanto, esses recursos aparecem, mas 

muitas vezes não é a quantidade ideal para algumas despesas. Mesmo com tanto 

reconhecimento, a orquestra da Grota muitas vezes se encontra sem verbas para prosseguir 

com algumas metas traçadas. No decorrer de cada ano, entram para o projeto cerca de 

cinqüenta alunos para as turmas de flauta, e esse número já é o suficiente para os recursos 

físicos do espaço, pois o espaço é pequeno e o número de alunos a cada ano está aumentando. 

Um fator preocupante é a disponibilidade de instrumentos para tantos alunos. 

Geralmente os alunos de flauta adquirem instrumentos mais cedo – pois é um instrumento 

mais barato – porém os alunos que passam para o violino, na maioria das vezes precisam 

esperar até que entre (algumas – porém precisam esperar até que entre) alguma verba 

destinada à compra de instrumentos, aí então os violinos são comprados para ser deixados 

com os alunos. 

No ano de 2011, por exemplo, cerca de quarenta alunos passaram das turmas de flauta 

para o violino, viola ou violoncelo. E com uma verba disponibilizada para instrumentos, 

foram comprados seis violoncelos e dez violinos – pois já havia cerca de vinte e cinco de 

alunos desistentes ou que optaram por outro instrumento. 
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Se tratando de um projeto social, é preciso estabelecer regras para que a proporção deste 

não ultrapasse os limites. Após o falecimento de dona Otávia, o número de procura aumentou,  

e Marcio e Lenora juntamente com seus irmãos e voluntários, estabeleceram normas a serem 

seguidas. Para ser um integrante da Orquestra de Cordas da grota de Cordas da Grota é 

preciso que o aluno já saiba ler, que seja estudante de escola pública ou que seja bolsista em 

escolas privadas – ou até mesmo que não estudem. Nesse caso, hoje a orquestra possui uma 

assistente social que leva à família - e que principalmente ele saiba que no início, todos os 

alunos passam pela flauta até que depois ele possa escolher o seu instrumento. Na maioria das 

vezes, os alunos optam pelo violino, (mas no,) mas no ano de 2011 as turmas tiveram opções 

diferentes, sendo trinta e dois para o violino, seis para o violoncelo e três pra a flauta 

transversa. 

 Entretanto, mesmo com esses pequenos problemas a Orquestra não se deixa desanimar 

diante de certas dificuldades. Os desafios são apenas caminhos a percorrer para que sejam 

alcançados metas e ideais, além de proporcionar à comunidade uma boa ação social e a quem 

não vive na Grota, uma visão de prosperidade e cidadania. 
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II.I – CONJUNTO DE FLAUTAS DA GROTA 

 

Sabe-se que a OCG é formada basicamente por instrumentos de cordas (Violinos, 

Violas, Violoncelos e Baixos), porém, por haver muitos voluntários, o projeto não teve boas 

condições financeiras para que se comprassem violinos – instrumentos estes que custam até 

hoje cerca de R$200,00.  

Por isso, desde o início a flauta doce no projeto se tornou o instrumento base para 

que se houvesse uma boa iniciação na linguagem musical, pois segundo Marcio e Lenora a 

flauta além de ser um instrumento mais accessível financeiramente – pois custa cerca de 

R$20,00, possibilita que os alunos desenvolvam uma boa articulação e flexibilidade das mãos 

além de facilitar na aprendizagem na leitura musical a partir de métodos – Pedrinho toca 

flauta vol. I e II, e uma apostila desenvolvida por Marcio e Lenora - que no projeto são usados 

como referencial na iniciação da linguagem musical e na prática dos instrumentos.  

Lenora e Marcio acreditam que se o aluno for iniciado musicalmente pela flauta 

doce, ele terá resultados da aprendizagem mais recente, pois segundo eles, através da flauta o 

aluno desperta uma assimilação entre instrumento e leitura musical mais satisfatória, se o 

aluno inicia diretamente no violino ele não possuirá tais assimilações, pois o violino exige 

mais atenção e habilidade na técnica do instrumento não deixando muito tempo para a leitura, 

além do mais, muitos alunos da comunidade não tinham ao menos tempo para o seu lazer 

pessoal, uma vez que estes sempre tiveram que ajudar nas tarefas e despesas de suas casas. 

É nesse sentido, por exemplo, que me aproximo de novo da questão da inclusão do 

ser humano, de sua inserção num permanente movimento de procura, que rediscuto a 
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curiosidade ingênua e a crítica, virando epistemológica. (Paulo Freire, 1996, pg.14) – assim 

como diz Paulo Freire, os princípios básicos para se aprender música é a procura do 

conhecimento através da curiosidade e da dedicação. E a flauta doce nesse caso entra como 

um alicerce do projeto, pois se o aluno se identifica com a música através deste, mais a frente 

ele saberá os caminhos a percorrer para que obtenha um bom processo de educação musical 

de qualidade. 

 Hoje o grupo de flauta possui cerca de 150 alunos, assim como a orquestra, são 

divididos por níveis, os iniciantes, os intermediários e os avançados. Esses grupos se 

apresentam por vários locais do estado do Rio de janeiro levando um pouco mais de cultura e 

brasilidade através de instrumentos seculares. 
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II.II – EDUCAR-SE PARA EDUCAR 

 

É muito interessante observar que algumas orquestras mantêm programas educacionais e 
comunitários desde sua fundação, como, por exemplo, a Detroit Symphony  Orchestra, fundada 
em 1914 e 1911, respectivamente. A pesquisa realizada revelou que não importa a formação 
das orquestras – podem ser sinfônicas, filarmônicas, de câmara, juvenis, universitárias, antigas 
ou recente organizadas: a maioria realiza projetos educacionais. (Hentschke, 2003,pg.20) 

 

Podemos considerar que o ensino de música e a formação de orquestras em projetos 

sociais acabam se tornando motivação para mobilizar a transformação de ideais e vivências, 

sem falar no fato de jovens aprimorarem seus conhecimentos culturais e artísticos a partir de 

um estímulo de talentos. A citação acima exemplifica nitidamente todo o processo 

educacional da Orquestra de Cordas da Grota. No início de sua formação, a música era 

trabalhada como forma de distração e incentivo no acompanhamento escolar, porém, com o 

passar do tempo este incentivo foi dando certo e chamando a atenção de outros jovens da 

comunidade, fazendo com que o projeto obtivesse mais procura. Segundo Marcio, a OCG 

proporcionou a alguns alunos do projeto a vontade de voltar para a escola e concluir seus 

estudos, pois muitos não possuíam uma perspectiva de vida e de estudos bem ampliadas pela 

vulnerabilidade tanto social quanto estudantil.  

Com o crescimento da Orquestra, Lenora e Márcio juntamente com alguns 

colaboradores partiram em busca de parcerias e colaboradores que mantivessem um vínculo 

financeiro com o projeto, de modo que com isso alguns alunos pudessem aprimorar-se em 

seus instrumentos e no conhecimento musical teórico. E assim, tal procura fez com que a 

Orquestra de Cordas da Grota se tornasse um projeto modelo pra muitas instituições 

empresariais. Pois tal destaque colaborou pra que desde 2005 alguns integrantes se formassem 
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no curso técnico em teoria musical pelo Conservatório de música do estado do Rio de 

Janeiro8, e com isso tais integrantes formados em seguida se tornam monitores do projeto, 

proporcionando aos novos alunos que tenham aulas de flauta, violino, viola e violoncelo com 

quem já passou pelo mesmo processo de ensino-aprendizagem. “... é muito interessante poder 

passar para os meus alunos tudo aquilo que eu também já passei até me tornar monitora. Às 

vezes me encontro nas dificuldades deles e assim posso tentar ajudar um pouco mais.” 

(Alexandra Seabra, 2007)  

Luiz Ricardo Vidal (o Nem) é integrante da Orquestra de Cordas da Grota desde o seu 

início há 16 anos. Ele começou aos nove anos com flauta doce e em 1997 surgiu a 

oportunidade de se tornar um violinista. Hoje é formado pelo Conservatório de Música do 

Estado do rio de Janeiro e se considera um bom professor por poder passar tudo o que ele 

aprendeu a crianças e jovens que são como ele foi. “No começo eu levava mais na 

brincadeira. Era como uma diversão com jogar bola e soltar pipa. Mais a música veio 

proporcionar responsabilidade e maturidade para minha vida. E com isso ninguém imaginava 

que um projeto deste iria dar tão certo”. (Vidal, 2009) 

 Enquanto Nem notou diferença no comportamento de seus alunos. Percebeu que o 

desenvolvimento cognitivo e participativo se aprimorou no momento em que além de 

professor Nem era para seus alunos um ponto de referência musical. “Criança enquanto tal, 

não percebe o quanto ela evolui mediante as suas aulas. Mas eu como professor, observo 

muita diferença. Percebo a mudança e a produção de cada um em cada aula e assim melhor 

percebo a evolução profissional e mental de cada um”. (Vidal, 2009) 

O fato de um ex-aluno se tornar professor depois de um processo de capacitação teórica 

e instrumental possibilita aos novos alunos do projeto?(se sentirem mais confiantes de que 

eles também serão capazes de conseguir o mesmo). Esse novo projeto no início se chamava 

                                                
8 Instituição situado no bairro de Icaraí – Niterói, que estabeleceu um convênio com a OCG e que até o fim deste 
trabalho estava formando cerca de 20 monitores da orquestra. 
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Passaporte do Futuro e teve como patrocinador o Instituto Cooperforte do Banco do Brasil. 

Hoje ele tem o nome de Monitores de Futuro da O.C.G. e tem patrocínio até o ano que vem da 

secretaria do Estado de Cultura dentro do projeto Ponto de Cultura. 

  

 

Uma das melhores coisas para mim é dar aula para crianças... Até para eu mostrar um exemplo, 
um exemplo bom. Porque nem sempre a gente tem exemplos bons por aí na rua. E dar um bom 
exemplo para uma criança... isso eu acho que dinheiro nenhum do mundo vai pagar. (Leandro 
Justino, 2008) 

 

 

 

II.III – MULTIPLICANDO TALENTOS 

 

 

Por conta de muitos concertos e apresentações em diversas comunidades de Niterói e 

Itaboraí, surgiu uma demanda, nessas comunidades de que o projeto também pudesse 

acontecer lá. Em 2005 a OCG tomou a iniciativa de levar a metodologia do projeto a outras 

comunidades da região e surge então o projeto Multiplicando talentos. Com sua fundação, os 

criadores desse projeto elaboraram um lema que também é utilizado como missão na 

Orquestra da Grota: Mobilizar talentos, desenvolver habilidades e ampliar o universo de 

referências culturais em crianças, adolescentes e jovens das comunidades, para gerar 

oportunidades que permitam realizações pessoais e o exercício pleno da cidadania (Sérgio 

Porto, 2007).  

Este projeto é oferecido aos jovens de nove comunidades9 que segundo um 

levantamento de alunos, já propicia que duzentos e dez alunos iniciem sua capacitação 

musical através dos monitores que se formam pelo Conservatório de Música do Estado do rio 

                                                
9 Ver em anexos, figuras nº 1 e 2 - pg 32. 
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de Janeiro que são destinados a estas localidades. A princípio essa iniciativa não foi tão fácil 

de ser mantida por não haver uma colaboração financeira favorável, porém depois de certo 

tempo o projeto Multiplicando Talentos foi se expandindo, conseguindo então que alguns 

colaboradores locais patrocinassem uma região específica. 

Além da metodologia de ensino, o multiplicando tem como objetivo, incentivar aos 

jovens a se qualificar e expandir seus objetivos, hoje o Espaço Cultural da Grota, para 

proporcionar aos jovens e adultos da comunidade a terem seus próprios meios de sustentação 

social, educacional e profissional, estabelece recursos para ampliar tais meios de sustentação, 

uma vez que na Grota existe uma estrutura social defasada pela violência e pela falta de 

socialização desses jovens para com o resto do mundo. 

Mesmo depois do falecimento de dona Otávia, Marcio e Lenora optaram em continuar 

com os trabalhos voluntários para que haja até os dias de hoje um bom prosseguimento do 

projeto e dos ideais de dona Otávia desde o início do projeto. Com isso, além do 

Multiplicando talentos outros projetos dentro do espaço da Grota foram surgindo como meios 

de profissionalização. Tais projetos vieram surgindo por meios de colaboradores, voluntários, 

e projetos patrocinados por empresas e instituições que apóiam ações sociais como as da 

orquestra. 

Além do Multiplicando Talentos, outro projeto que existe na orquestra é o Mobilizando 

talentos, que tem como base mobilizar alunos a terem a iniciação musical através das aulas de 

flauta e do violino apenas dentro da orquestra da Grota. É importante ressaltar que hoje a 

Orquestra de Cordas da Grota já abrange dentro da “horta” um público de diversas 

localidades, sem que para isso, esses alunos tenham que ser alunos do Multiplicando Talentos. 

Desde a formação dessa rede de projetos dentro do projeto da orquestra já passaram 

cerca de mil pessoas que procuraram a orquestra não por interesses musicais, mas sim por 

interesses diversos, como por exemplo, o pré - vestibular comunitário que já levou quinze 

pessoas à universidade e vinte monitores. Portanto o que se pretende com esses projetos é 
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manter os princípios de dona Otávia, que se baseia na sociabilidade, no entretenimento 

pessoal e na afetividade familiar através dos estudos e da música. 

Depois da morte de dona Otávia, o espaço deixou de integrar a música com outras 

atividades (como tricô, artesanato, jardinagem), para se tornar apenas escola de música 

(Mayara Feitosa, 2011). Talvez esta afirmação da Mayara possa estar certa, pois a princípio a 

música não era tratada como elemento principal, mas quando Marcio e Lenora tomaram para 

si a responsabilidade do projeto, aí sim a música se tornou foco do projeto. Porém, vale 

ressaltar que ainda hoje o espaço oferece oficinas de desenho, pintura, hip-hop e informática. 

Percebe-se claramente, que mesmo a música sendo o foco principal, os princípios e objetivos 

de dona Otávia ainda percorrem o projeto, de modo que com essas outras atividades pessoas 

que possuem interesses distintos podem freqüentar o espaço sem ter que se sentir na 

obrigação de tocar um instrumento.  
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III – OCG: TRANSFORMAÇÕES E OPORTUNIDADES 

 

 

Um projeto social assim como a Orquestra de Cordas da Grota leva ao seu público alvo 

a oportunidade de sociabilidade e maior interação familiar – uma vez que algumas famílias de 

integrantes do projeto se encontram em baixas condições sociais. De fato, tais condições 

melhoram a partir do momento em que os pais encontram em seus filhos e no projeto, a 

possibilidade de transformar seus caminhos profissionais de forma que consigam manter-se 

bem ao invés de se manterem apenas em seu pequeno mundo na comunidade.  

Há quem ache que projetos sociais como o da Grota são criados apenas para mostrar à 

sociedade que existem pessoas que se preocupam com a vida de meninos pobres da favela. 

Mas sabemos que na realidade, esses meninos que ali vivem, souberam absorver o que lhes 
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foi passado, como uma forma de transformar seus objetivos de vida em realidade e aprimorar 

a conquista que um dia lhes foi concedida. O envolvimento com a música para muitos da 

orquestra não era uma novidade distante, pois muitos dos meninos já possuíam influência 

familiar de modo que o projeto serviu como um ponto de partida na vida musical. A 

diversidade de gêneros musicais não era um problema enfrentado pela OCG e seus 

integrantes. O som virtuoso e delicado do violino entrou na comunidade da Grota como um 

aprimoramento para os diversos estilos musicais que rodeiam a comunidade. Violinos, 

violoncelos e flautas eram instrumentos inéditos na região até o momento em que a orquestra 

foi fundada, no entanto, hoje os moradores podem apreciar mais de perto esses instrumentos 

que de tão clássicos inovam peças de Bach e Mozart fundindo estilos musicais em uma 

mesma canção. Por exemplo, a peça mais executada pela OCG é uma peça de Pachelbel10 – 

Kanon - com um arranjo feito pelos próprios integrantes misturando o clássico com o samba. 

Para a OCG, unir ambos estilos musicais proporciona a quem freqüenta seus concertos, uma 

sensação de brasilidade e ao mesmo tempo uma quebra de preconceitos, uma vez que para 

muitos entendedores da área erudita, esses instrumentos existem apenas para executarem 

peças de compositores clássicos ou apenas populares. 

 

Eu acredito que as orquestras que estão entrando no século XXI devem se envolver em um 
programa o mais amplo possível de educação e ação comunitária. Criatividade e imaginação 
estão se tornando as ferramentas mais vistas para as nossas crianças. (Rattle In: Hentschke, 
2003 - pg.19) 
 
 

Desde a sua formação inicial, a orquestra da Grota submeteu-se a muitos desafios 

perante a sociedade, muitas oportunidades de crescimento profissional e intelectual surgiram 

periodicamente, de modo que o reconhecimento se aprimorasse a cada novo passo do grupo. 

De fato, a música foi uma abertura de portas futuras, mas isso não significa que a música será 

necessariamente o meio de que os jovens vão viver como fonte de renda. Hoje 14 integrantes 

                                                
10  Compositor Alemão do período barroco. 
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da OCG conquistaram mais um estágio em suas vidas, eles estão cursando a graduação em 

música ou cursos que não são dessa área, mas que merecem o mesmo reconhecimento, uma 

vez que a maioria deles não teve um ensino básico de qualidade, e de modo que muitas destas 

sugestões de formação são resultados de suas vivências no grupo ou no decorrer do projeto. 

Pelo menos 70% dos jovens que integram assiduamente um projeto como o da Grota, 

desenvolvem a vontade de querer mudar de vida e até muitas vezes participar de 

transformações da comunidade. Os outros 30% fazem das aulas de flautas ou do seu 

instrumento apenas um meio para ocupar o seu tempo no contraturno (antes ou depois do 

horário escolar) da escola, mas ainda assim não consideram suas atividades no projeto 

atitudes inaproveitáveis ou desconsideráveis. 

Foi com um pequeno grupo – composto por Luiz Ricardo, Leandro Justino, José Carlos, 

Tiago, Felipe Caldas, Walter e Walter- que a Orquestra começou a ter nome na cidade de 

Niterói, pois foi logo no início – cerca de 1996 -  que a orquestra começou a fazer suas 

primeiras apresentações, a primeira foi na casa de dona Otávia em uma tarde de chá. Após 

isso as apresentações foram se expandindo de maneira que o grupo começou a aprimorar seu 

repertório e expandir seus horizontes. 

Os frutos e resultados de um bom trabalho vieram acontecendo desde 1998 quando a 

orquestra participou pela primeira vez de uma apresentação fora do estado do Rio de Janeiro 

(freqüentemente de festivais a apresentações). A primeira apresentação fora do Rio de janeiro 

foi em 1998 no Festival Internacional de Música Colonial, realizado na cidade de Juiz de 

Fora- MG. A partir daí, a orquestra sempre estabelecia uma conexão com outros lugares do 

Brasil. Em 2003, a orquestra participou pela primeira vez no festival internacional de Corais 

em São Lourenço e desde ai a orquestra se tornou uma das atrações mais esperadas no 

festival.  
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Em 2006, a Orquestra viaja a Brasília com aproximadamente 45 integrantes para lançar 

o seu primeiro cd, o material foi gravado por todos os integrantes da orquestra com um 

repertório que varia do clássico ao popular. 

2001, ano que pela 1ª vez a OCG seguiu para a Europa. A orquestra foi a Portugal a 

convite de dona Conceição11 para realizarem uma série de concertos. Tais repercussões 

internacionais contribuíram para que em 2007 dois dos meninos da orquestra ganhassem bolsa 

para estudarem fora do Brasil. Walter e Wagner Caldas – irmãos gêmeos – depois de uma 

noite de gala em Nova York com a OCG pela BrazilFoundation12, foram convidados a 

estudarem na Universidade de Iwoa nos Estados Unidos. Hoje os Brazilians Twins – como 

Walter e Wagner são chamados nos EUA- se apresentam pelas cidades dos Estados Unidos 

levando um pouco da cultura brasileira e dando um pouco de brasilidade às músicas populares 

do País Norte Americano. 

Em 2008, mais uma vez a OCG é convidada para viajar para fora do país, agora para a 

América Central. A orquestra fez uma turnê por uma série de Países do continente, foi ao 

Panamá, Costa Rica, Belize, El Salvador e Nicarágua.  

Em 2006 a pequena Horta recebeu o prêmio Cultura Nota 10, prêmio que destinou à 

Orquestra de Cordas da Grota uma quantia em dinheiro que proporcionou algumas 

modificações no espaço. Alem desse prêmio, a orquestra participou de alguns editais em que 

muitas vezes foi finalista. Assim Marcio e Lenora encontraram uma oportunidade de expandir 

a humilde casinha da horta, e quando menos que se esperasse e depois de muitas tentativas de 

levantar recursos financeiros, a pequena horta de torna o Espaço Cultural da Grota13. 

Em 2010 (ano em que a O.C.G completou 15 anos) alguns fatores colaboraram 

satisfatoriamente para que mais uma vez a visibilidade do projeto ficasse em evidência. A 

                                                
11Pedagoga e escritora portuguesa que conheceu a OCG por meio de Dona Otávia. 
12 Fundação Americana fundada por Leona e Susane Worcman com fins de arrecadar  recursos financeiros para 
patrocino à projetos sociais como o da Orquestra da Grota. 
13 Ver anexos. Figura 4. Pg 32. 
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Orquestra de Cordas da Grota trouxe para a comunidade o reconhecimento de patrimônio 

imaterial da cidade de Niterói, recebeu um certificado de utilidade pública federal, juntamente 

com a nomeação como Ponto de Cultura. Com essa nomeação de Ponto de Cultura, a 

Orquestra recebeu uma quantia em dinheiro destinada a um projeto de mídia- toda essa verba 

será utilizada para compras de equipamentos de som e vídeo, além de investir em um estúdio, 

para que seja confeccionado um próximo CD. Além desses recursos, o ponto de cultura 

possibilita que alguns alunos obtenham curso de capacitação técnica em áudio, vídeo e 

educação musical (oficinas de musicalização). 

Em 2009, em meio a uma apresentação de um quarteto de cordas em um concurso, dona 

Cecília Conde proporcionou a alguns integrante (Anderson Pereira, Alexandra Seabra, Felipe 

Cardas, Mayara Feitosa e Simone Carvalho) a chance de estudarem no ensino superior pelo 

Conservatório Brasileiro de Música através de bolsas de estudos. Depois desse grupo na 

universidade, mais três integrantes da OCG entraram para o CBM para realizarem a 

graduação em Licenciatura e Música e Tecnologia. 

Esta foi mais uma porta que se foi aberta para o projeto da Orquestra de Cordas da 

Grota e que foi recebida com muita vontade de seguir em frente e transformar uma realidade 

antes adversa em um futuro de muitas conquistas. 
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CONCLUSÃO 

 

Segundo o livro Pedagogia da Autonomia, devemos prestar atenção em nossos 

educandos e principalmente na inclusão social. A inclusão social é a mínima satisfação que as 

autoridades podem dar a uma sociedade, pois todos os ambientes devem estar prontos para 

todos os tipos de sociedades e cidadãos sejam vulneráveis ou não. Entende-se que os 

educadores precisam ter uma boa formação para serem bons formadores educacionais. Porém, 

além dessa observação, é preciso que um educador ame o que faz, “amar as crianças e amar a 

música” (Lenora Mendes, 2011 in Edgar Willems). É preciso que o educador ou qualquer 

outro responsável tenha vontade de estar no ambiente em que escolheu para trabalhar. Pois os 

alunos precisam sentir que tudo o que está sendo trabalhado é pelo zelo do conhecimento 

dele. 

Atualmente, professores de todo o mundo se preocupa em responder perguntas básicas que 
fundamentam sua atividade pedagógica: “que tipo de conhecimento caracteriza a arte?”, “ Qual 
a função da arte?”, “Qual a contribuição específica que a arte traz para a educação do ser 
humano?”, “Como as contribuições da arte podem ser significativas e vivas dentro da escola?” 
e “Como se aprende a criar, experimentar e entender a arte e qual  a função do professor nesse 
processo?”. As tendências que se manifestam no ensino de arte a partir dessas perguntas geram 
as condições para o estabelecimento de um quadro de referências conceituais solidamente 
fundamentados dentro do currículo escolar, focalizando a especificidade da área e definindo 
seus contornos com base nas características inerentes ao fenômeno artístico. (PCN- 
Arte14;Brasil,2000, pg24) 

 

Este projeto que começou como um pequeno embrião se tornou para muitos meninos 

e meninas um refúgio pessoal e um meio de busca de grandeza do ser e saber e hoje 

engrandece graças à dedicação de seus alunos. Mesmo sabendo que muitos alunos não estão 

interessados com o bem estar do projeto e de quem o freqüenta, a OCG permite que haja em 

cada indivíduo a vontade de transformação social. 

                                                
14  Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte 
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 A música é apenas um dos recursos estabelecidos para que muitos participantes do 

projeto desenvolvam interiormente muitas vezes uma quebra de preconceito, pois se sabe que 

existem pessoas que acreditam que projetos sociais existem apenas para dizerem que alguém 

faz algo pela sociedade menos favorecida, porém o que acontece na OCG é absolutamente 

diferente. Desde o princípio cada trabalho desenvolvido no projeto, foi realizado para que 

mais a frente os alunos participantes tenham um ponto de referência profissional e afetiva. 

Talvez afeto e dedicação sejam as palavras ideais para encerrar este trabalho, pois o projeto da 

Orquestra de Cordas da Grota se resume basicamente em ambas as características. 

A Orquestra de Cordas da Grota se tornou um ícone de formação musical e 

transformação social por onde passa. Viagens internacionais e concertos inesperados é 

conseqüência de um trabalho que se iniciou sem a pretensão de ser o melhor, mas desde o 

início tinham absoluta ciência de que queriam fazer o melhor pelos meninos e meninas no 

projeto. 

Por fim, sabe-se que a arte por si só transforma a vida de um ser, mas com a 

Orquestra a transformação veio juntamente com oportunidades de expansão e mercado de 

trabalho. Muitas pessoas encontraram no Espaço Cultural da Grota uma motivação para 

quererem mudar de vida, de quererem ser alguém melhor e se impor em meio à sociedade, 

mostrando que é possível realizar projetos como esses em localidades de vulnerabilidade 

social contanto que os responsáveis e os participantes tenham força de vontade de expandir os 

objetivos. Pois são projetos como esses que contribuem para a inclusão social de modo 

favorável e respeitador, sem impor nada a ninguém, apenas usando a arte musical como meio 

de comunicação e transformação. 
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Figura1: 

Núcleo 
Município Bairro Escola parceira Instrumento Aluno 

Flauta doce 06 Igreja S.Pedro – Jurujuba Violino 03 
E.M.Lucia Maria S. Rocha Flauta doce 24 

Flauta doce 18 

Enseada de 
Jurujuba 

E.E.Maria P. das Neves Violino 02 
Ititioca E.M.Vila Costa Monteiro Flauta doce 23 

Flauta doce 14 
Flauta doce 16 

Niterói 

Badu CIEP E.Di Cavalcanti   
 E.E.Paulo Assis Ribeiro–CEPAR 

Violino 18 
 Estado E.M.Ayrton Senna Flauta doce 15 
 Cavalão Creche S.Vicente de Paulo Flauta doce 08 

Flauta doce 16 
Violino 05 Maricá Centro E.M.Joana B. Rangel 
Cavaquinho/Violão 06 

Itaboraí Apolo II Igreja S. Francisco de Assis  Flauta doce 14 
   Violino 19 
Total dos alunos em 2010 207 

 

Figura 2: 

 

 

 



38 
 

 

Figura 3: 
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Entrevistas15 

 

 

                                                
15  Todos os depoimentos deste trabalho não foram transcritos por serem realizados em conversas de trabalho, 
não tendo como objetivo, uma pesquisa de trabalho. No decorrer deste trabalho veremos algumas citações que 
decidi colocar por lembranças minhas próprias lembranças. Pois já participo deste projeto a 11 anos. 


