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RESUMO  

Essa monografia apresenta um estudo de caso sobre o processo de aperfeiçoamento artístico e 

profissional dentro da Camerata Laranjeiras, revelando o impacto na vida dos seus parti-

cipantes. O trabalho de campo aconteceu mediante observação e experiências pessoais. O 

estudo propõe compreender os impactos gerados no desenvolvimento artístico e profissional 

de uma jovem egressa da Camarata Laranjeiras, tendo como aspectos: 1) os fatores relevantes 

presentes nas práticas coletivas em música , integrada com outras artes e áreas do conhe-

cimento na Camerata Laranjeiras e 2) como essas práticas geraram impactos positivos na vida 



7 

 

de jovens em desvantagem social. O objeto de pesquisa se enquadra no campo sociocultural 

da prática coletiva em música, entendida como um fenômeno social. 

Palavras-chave: Orquestra, projeto social, desenvolvimento artístico, integração social 
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Introdução: 

 
“O artista torna-se consciente de que a sua missão é uma missão social 
no mais amplo sentido. […] Arte e artista, numa escala sempre cres-
cente, tendem a tornar-se o instrumento universal da comunicação 
entre os homens; porque tais áreas da sociedade em que a comu-
nicação se processa tornam-se importantes universalmente; e porque a 
arte precisa de uma função social a fim de realizar eficientemente seu 
papel na sociedade.” (Koellreutter, 1990) 

 

A minha grande motivação em fazer esta pesquisa partiu do princípio de eu mesmo vir 

de uma trajetória de projeto social onde tive a chance de aprender a tocar violino aos onze 

anos de idade. Desde esse primeiro encontro, decidi trilhar o caminho da música, tanto como 

artista, quanto educador musical e gestor social. Foram anos de convivência com meus 
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colegas da Orquestra de Cordas da Grota, doravante OCG. Fizemos história juntos, a 

orquestra que tornou-se referência para o nosso lugar, nossa cidade, nosso Estado do Rio de 

Janeiro e depois numa escala internacional, inspirando outras iniciativas com foco no ensino 

de música. Antes mesmo do projeto conquistar um título de ONG e status de um espaço cul-

tural, já tínhamos alcançado uma reputação respeitável por meio da OCG. Foi com esse grupo 

que vivi a emoção de atravessar a Ponte Rio-Niterói e andar de barcas na Baía de Guanabara 

pela primeira vez, de conhecer os grandes teatros e várias cidades do Brasil e ter a chance de 

conhecer oito países. Vindo do lugar que eu vim, se não tivesse a oportunidade de aprender 

um instrumento e tocar numa orquestra, tenho minhas dúvidas se seria possível alcançar 

tantas realizações pessoais. 

Com o trabalho cuidadoso de Márcio Selles e sua esposa Lenora Mendes, que 

lecionavam gratuitamente música (violino e flauta) para meninos e meninas na Grota, os 

atendidos à ocasião podiam aprender que a arte não deveria servir para diferenciar ou separar 

as pessoas. Ao contrário, todas as formas de arte deveriam estar disponíveis para que cada um 

buscasse identificação e prazer naquela que lhe aprouvesse. Foi assim que meninos pobres 

tomaram contato com padrões de música e arte que jamais imaginavam poder, ou sequer 

sabiam existir. Ao invés de simplesmente inverter a valorização atribuída à cultura erudita por 

oposição à popular, o trabalho era direcionado para que a manifestação cultural estivesse livre 

e acima das barreiras de status ou suposta elegância. Eu e os demais atendidos por Márcio 

Selles vencemos barreiras e atualmente buscamos meios para levar a outras crianças, ado-

lescentes e jovens a mesma oportunidade de engrandecimento pessoal e aprimoramento 

artístico.  

Hoje, quando retorno ao meu lugar de origem, fico feliz de ver crianças de cinco anos 

de idade tendo acesso à educação musical e tudo que envolve música tão cedo. Toda essa 

vivência permitiu ampliar minha visão sobre o mundo, ativou meu hábito cultural para outras 

artes, enfim, boa parte de tudo que sou, como pessoa, artista e ator social, vem da soma dessas 

vivências. Outros projetos complementares na minha formação musical, aprimoramento 

artístico foram: o Projeto Villa-Lobinhos (2001 - 2004), a Orquestra Sinfônica Brasileira 

Jovem, a Orquestra Sinfônica Petrobras Jovem. Não posso deixar de fazer referência ao pro-

jeto Aprendiz - Música nas escolas (2001 - 2007) e o Grupo Cultural Afroreggae (2007 - 

2018), instituições essas que representaram uma escola para o meu aprendizado, sobretudo 

como instrutor, me possibilitando aprender com um time de pedagogos que eu tenho como 

referência até os dias de hoje. À medida em que fui ganhando experiência nos projetos e na 

sala de aula, passei a mirar novos rumos, o de me tornar um educador musical. Num deter-

Elza Greif� 19/12/18 11:02
Comment:  
Em pé de página dizer o que é a Grota 
do Surucucu. 
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minado período, cursando a licenciatura em música, senti a necessidade de fazer uma análise 

do que a música representou na minha jornada, de quem sou, e mesmo daquilo que eu passei a 

representar para a comunidade da Grota do Surucucu. Em função disso, pude observar que 

essas vivências se deram em ambientes orquestrais.  

Por razões pessoais, em 2010 embarquei sozinho para a Alemanha; foi uma das 

maiores aventuras da minha vida. Conhecer um país do qual tanto ouvia falar nas aulas do 

professor Márcio Selles, durante meu tempo na OCG, foi algo transformador. No dia 27 de 

dezembro de 2010 parti da Alemanha rumo à Noruega, outro país que jamais imaginei morar. 

Meu tempo na Noruega foi enriquecedor, pois a cena cultural da capital era superaquecida, 

com uma programação variada, muitas vezes gratuita. Pude apreciar música renascentista, 

barroca, free jazz, Folk Music, enfim, tive a chance de apreciar música do mundo, mas assistir 

os musicais no Teatro Nacional da Noruega e a Ópera La Boemia foram os pontos altos dessa 

experiência. Toda essa riqueza cultural, o respeito pela natureza e melhor, viver num país em 

que a igualdade funciona, provocou um crescimento expressivo e me motivou a retornar para 

o Rio e transmitir essa experiência a crianças e jovens. Em 2012, retornei ao Rio de Janeiro e 

depois de um ano, fundei a Camarata Laranjeiras, juntamente com Karolin Broosch e Kaja 

Pettersen.  

Na hora de decidir sobre o tema e abordagem de meu trabalho de TCC, procurei fazer 

uma imersão em minha trajetória musical, do quanto tive minha vida transformada por essa 

arte, sendo que boa parte dessas vivências se deram no ambiente orquestral. Pensar na 

orquestra como um meio de crescimento pessoal ativou várias lembranças positivas das prá-

ticas presentes no seu dia-a-dia, a começar pelos ensaios, que encorajavam todos a assumirem 

uma série de compromissos com o coletivo, desde o desempenho individual, até o cuidado 

com a pontualidade. As saídas para tocar ou para assistir a apresentações musicais eram 

sempre animadas e também uma maneira de quebrar a rotina e, de certa forma, proporcionar 

uma escapada de meu lugar. Trata-se de um ambiente favorável para a troca de saberes, 

valores, habilidades, e para o exercício da cooperação, da escuta do outro, do senso de cole-

tividade, e até mesmo uma oportunidade para a melhoria na comunicação interpessoal. Todas 

essas condições são indispensáveis para a vida, tendo grande impacto na vida de crianças e 

jovens que vivem numa realidade afetada pela pobreza, desigualdade e violência.  

Por outro lado, não pretendemos evocar uma ideia romantizada de orquestra, afinal, 

naquele universo há também características que devem ser discutidas por representarem 

aspectos contraditórios, tais como; a intolerância ao erro, estímulo à competitividade, exagero 

na disciplina, desprezo por músicas apreciadas pelos participantes, etc… Entendemos que em 

Elza Greif� 19/12/18 11:05
Comment:  
Em pé de página dizer quem é Marcio 
Selles 
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muitos casos, a música clássica de tradição europeia é introduzida como algo superior à cul-

tura local e a técnica tradicional é oferecida como sendo suficiente para a realização de todos 

os outros gêneros musicais, o que parece não ser um fato. Não podemos limitar a prática 

musical em DÓ, RÉ, MI, FÁ, pois trata-se de uma linguagem cultural, ou seja, é uma arte que 

exerce uma forte influência sobre nossas preferências musicais, reflexo das nossas vivências 

cotidianas, do contexto sociocultural em que vivemos. “Em contrapartida, a música que não 

faz parte da nossa experiência é vista com ´estranhamento´. Uma pesquisa feita por Subtil 

(2003) sobre a recepção da música midiática entre crianças de 9 e 11 anos fala o seguinte: 

 

A análise dos dados revela que a falta de familiarização com o universo erudito ou 
com a ´cultura legítima´, no caso a música clássica, decorre da ausência do ´capital 
cultural´ […]. A maioria das crianças entrevistadas afirma não conhecer o universo 
da cultura erudita, considerando-o estranho, longínquo e inacessível (Subtil, 2003 
apud Penna, 2010) 

 

Para Faraco (2001), 

 
A questão é certamente muito mais complexa do que sugerem as simples dico-
tomias. Nunca é demais lembrar que Shakespeare escrevia suas peças para serem 
apresentadas como entretenimento num teatro popular; ou que Memórias de um 
sargento de milícias, hoje um clássico da literatura brasileira, foi escrito na forma 
de folhetim (isto é, capítulos  semanalmente no jornal para consumo imediato), 
muito semelhante, nesse sentido, às novelas de televisão de hoje; ou que compo-
sitores como Bach ou Mozart (para citar só dois) escreveram muitas de suas peças 
sob encomenda direta de seus mecenas para ornamentar festas, eventos do coti-
diano ou preencher horas de ócio (FARACO, 2001 apud PENNA, 2010)1. 
 

 

 De fato, o mundo está em constante mudança. Acreditamos que, acompanhar essas 

mudanças é indispensável para a sobrevivência de tradições como a música de concerto. Em 

vários setores, novos modelos estão substituindo velhos padrões que já não se enquadram 

mais ao nosso tempo. Criar espaço para o diálogo, para novas configurações de performances 

orquestrais, parecem ser ótimas possibilidades para atingirmos novos públicos. 

Grande parte dos estudos acerca de projetos sociais se debruça sobre os grupos de par-

ticipantes como um todo. Todavia, cada artista é único e terá sua carreira individual a partir 

do momento que deixará o projeto e partirá para o mercado de trabalho e estudos mais apro-

fundados de música. Portanto, para realizar esta analise do desenvolvimento individual, será 

                                                
1    FARACO,  
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utilizado um procedimento de entrevistas com uma pessoa egressa do projeto. Os dados pro-

venientes desta entrevista serão contextualizados com as informações descritivas do projeto. 

Pretendemos futuramente aplicar procedimentos semelhantes com os demais participantes do 

projeto. Entendemos que os resultados do projeto serão melhores quando os índices de desen-

volvimento individual e coletivo forem aperfeiçoados.  

 

 

 

 

Capítulo 1: Origem da Camerata Laranjeiras 

O contexto da Camerata Laranjeiras  

Três jovens de países diferentes, Kaja Pettersen (violoncelista norueguesa), Karolin 

Broosch (violinista alemã) e Tiago Cosmo (violinista carioca), conversavam sobre suas visões 

e experiências em projetos socais de música. O número de ONGs que ofereciam oficinas de 

música no Rio de Janeiro era bem expressivo. Entretanto, o público-alvo destes projetos se 

restringia a pessoas da favela. Dependendo do território, mesmo jovens provenientes do 

mesmo contexto, eram impedidos de circular em outras favelas, dominadas por grupos rivais. 

São territórios em que ocorrem frequentemente intercorrências que afetam significativamente 

a vida das pessoas. Jovens pertencentes a uma determinada favela, dificilmente participam de 

atividades em outra favela controlada por outros grupos. Além disso, jovens que residem fora 

da favela, dificilmente participarão de atividades em ONGs inseridas nesse contexto. As 

favelas do Rio são ambientes de grande complexidade psicossocial e cultural, nos quais a 

criação de fronteiras internas e externas circunscreve a experiência de indivíduos e de grupos 

que vivem dentro e fora desses territórios (Jovchelovitch et al. 2013, p. 41)2.  

 A proposta de realizar um encontro fora da favela, facilitou o encontro de jovens de 

diferentes territórios e perfis socioeconômicos. Por conta dessas forças presentes no Rio, as 

fronteiras que dividem favelas de favelas e “favela de asfalto” ficavam ainda mais acentuadas. 

Há ainda outro fator, representado pelas barreiras sociais. 

                                                
2    JOVCHELOVITCH,  
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barreiras sociais que limitam a consciência das pessoas sobre suas próprias possibilidades e, 
por consequência, suas opções e preferencias. Pessoas em situações de pobreza e de margi-
nalização social tendem a ver fatores de ascensão social e econômica como algo fora do 
alcance ou controle (ROEMER, 1998 apud MOTTA e SCHIMIDT, 2016)3. 

 A força dos projetos sociais artísticos, portanto, geralmente reside na capacidade que 
possuem de explicitar e exemplificar resultados concretos de ascensão social e econômica 
baseados no esforço e na competência individual, dentro de um processo coletivo. A relação 
do processo coletivo com a sociedade é descrita por FISHER (1987, apud CRUVINEL, 2005 
)4:  

Cruvinel (2005) descreve a contribuição de Fisher (1987) por sua perspectiva brechtiniana ao 

tratar da função libertadora da arte, como ferramenta de transformação e redução dos con-

trastes sociais: a arte é o meio indispensável para essa união do indivíduo com o todo; reflete a 

infinita capacidade humana para a associação, para a circulação de experiências e idéias (…). Brecht 

observa que, numa sociedade dividida pela luta de classes, o efeito ´imediato´da obra de arte requerida 

pela estética da classe dominante é o efeito de suprimir as diferenças sociais existentes na platéia, 

criando, assim enquanto a peça vai sendo encenada, uma coletividade ´universalmente humana´ e não 

dividida em classes (FISCHER, 1987, apud CRUVINEL, 2005, p. 13)5. 

 Como sabemos, a música desempenha variadas e profundas funções no ser humano. 

Segundo Merriam (1964) as seguintes são as funções principais da música: (1) Função de 

expressão emocional; (2) Função de prazer estético; (3) Função de divertimento; (4) Função 

de comunicação; (5) Função de representação simbólica; (6) Função de reação física; (7) 

Função de impor conformidades a normas sociais; (8) Função de validação das instituições 

sociais e dos rituais religiosos; (9) Função de contribuição para a continuidade e estabilidade 

da cultura; (10) Função de contribuição para a integração da sociedade (MERRIAM 1964, 

apud CRUVINELl, 2005)6. 

                                                
3    ROEMER,  
4    FISCHER,   
5    FISCHER,  
6    MERRIAM,  
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 A função 10 acima (contribuição para a integração da sociedade) estabelece que a 

música tenha o poder de facilitar a integração social, diminuindo os menores desequilíbrios, 

podendo proporcionar uma instância de encontro, a qual só subsiste mediante a cooperação do 

grupo. O meio usado para romper com as barreiras sociais e promover a integração, foi a 

orquestra. Foi dentro desse ambiente, que se buscou criar conexões entre indivíduos de con-

textos tão distintos. Desde conservatórios, universidades, escolas, escolas primárias até 

centros comunitários existe uma orquestra ou um grupo fazendo música. A orquestra é uma 

instituição que acumula uma tradição de aproximadamente quatrocentos anos de atividade 

cultural no ocidente, estando presente em ambientes, desde igrejas, teatros, festas, até sendo 

utilizada para colaborar com o desenvolvimento de comunidades. 

 Além dessas percepções, observa-se que na maioria dos projetos sociais, o repertório é 

bastante previsível e homogêneo, por exemplo, com músicas como Asa Branca de Luiz Gon-

zaga, Tema da Nona Sinfonia de Beethoven, e outros. Após uma série de encontros para dis-

cutir os diferentes contextos sociais do Rio, ficamos motivados em formar uma orquestra que 

integrasse jovens de diferentes perfis socioeconômicos, igualmente com uma proposta de 

repertório que não se limitasse à música erudita.  

 Sem demora, unimos habilidades e experiências, definindo tarefas, quando um cuidou 

de produzir os arranjos, organizar um espaço, e outros fizeram a divulgação direta  com os 

alunos e redes sociais. Neste período a Kaja estava hospedada na casa de um norueguês, no 

bairro das Laranjeiras, foi então que tomou coragem e decidiu perguntar a ele se haveria a 

possibilidade de realizar um curso de verão de música durante um fim de semana, e sem 

demora ele concordou. Aos poucos, foram chegando os primeiros participantes da oficina, 

vindos de diferentes eixos da cidade, uns de projetos sociais, outros de bairros nobres. Desse 

encontro, nasceu a Camarata Laranjeiras, uma orquestra de cordas independente que visa 

desenvolver habilidades musicais e interpessoais entre jovens estudantes de música, inde-

pendente da classe social, raça, gênero, religião e nacionalidade, inclusive com a realização de 

encontros e de apresentações musicais, visando promover a integração social através da 

música (Estatuto Social). 
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 Os idealizadores da oficina, perceberam que tanto o lugar (a casa), quanto a proposta 

de repertório foram fatores relevantes para dar prosseguimento ao trabalho, pois mesmo em 

momentos livres, todos desfrutavam de um pouco de lazer, ora na piscina, ora com jogos de 

tabuleiro. Todo esse ambiente em que a Camarata Laranjeiras surgiu, colaborou para criar um 

espaço livre de modelos pré-estabelecidos, guiado por procedimentos rígidos, que muitas das 

vezes bloqueia a criatividade.  

 Outro detalhe importante é escrever um pouco sobre o contexto de um bairro como 

Laranjeiras, uma área nobre, com uma população de classe média, situada na Zona Sul do Rio 

de Janeiro. Um bairro de efervescência cultural em que residiram intelectuais e artistas que 

marcaram a história da cultura brasileira, tais como: Lima Barreto, Vila - Lobos, Machado de 

Assis, Coelho Neto, Múcio Leão, entre outros. É por Laranjeiras que passa o Rio Carioca, que 

fica o Palácio Guanabara, sede administrativa do Governo do Estado, o Palácio Laranjeiras, 

residência do governador do Estado. Fica lá também a sede do Fluminense e do BOPE 

(Batalhão de Operações Especiais da Policia Militar) e por fim, sua rua principal é uma das 

principais vias de acesso para um dos pontos turísticos mais requisitados da cidade, o Cristo 

Redentor. 

 Para jovens que veem de um lugar marcado pela desigualdade, falta de infraestrutura 

básica e violência, estar num local nobre como Laranjeiras, pode produzir um certo des-

conforto. Isso porque “ser da favela, morar na favela e ir para a cidade com a marca social da 

favela constitui uma experiência de discriminação e uma luta identificatória que retira da 

população o direito a uma auto-interpretação positiva.”(Jovchelovitch et al. 2013, p. 41). 

1.2 - O Espaço físico das oficinas e ensaio 

 Depois do primeiro encontro positivo, vivido num fim de semana, o Kjetil (dono da 

casa) ficou tão motivado com os resultados, que ofereceu apoio de longo prazo para que as 

oficinas continuassem acontecendo. As atividades aconteciam na sala da casa, e quando havia 

necessidade de fazer ensaios separados, o grupo se dividia por outros espaços da casa. Os 

idealizadores deram prosseguimento, determinando que as oficinas ocorressem num intervalo 

de dois em dois meses. No período entre uma oficina e outra, o grupo realizava apresentações 

em espaços públicos, com o objetivo de levar música para o maior número de pessoas pos-

sível.  
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Com o passar do tempo, o grupo foi amadurecendo, ganhando espaço na cena cultural carioca 

como uma orquestra que refletia a diversidade do Rio e que pudesse fazer parte do dia a dia 

da cidade. Durante um longo período, foi nesse espaço que as interações interpessoais foram 

se fortalecendo, que a identidade do grupo ganhou novos tons, e que uma rede de artistas, 

pensadores e empreendedores se formou. Novas parcerias foram surgindo, uma delas foi o da 

Igreja Luterana dos Marinheiros Noruegueses oferecer espaço para a sediar as oficinas. Assim 

como na casa da música (como os jovens chamam a casa em Laranjeiras), a igreja fica loca-

lizada no Alto da Gávea, uma casa, cercada por uma área verde, com boas instalações, 

espaços de convivência e lazer, enfim, um ambiente acolhedor e propício para realizar uma 

imersão criativa em música. Foi a partir de 2017, que o grupo passou a ensaiar semanalmente 

num espaço cedido pela Escola Alemã Corcovado em Botafogo. 

– As Oficinas 

Como foi escrito anteriormente, a Camerata Laranjeiras surgiu de um encontro musical. No 

começo, a intenção dos fundadores era formar uma orquestra “sem fronteiras”, e igualmente 

construir um ambiente que oferecesse oportunidade de fala e expressão.  O repertório foi ou-

tro elemento importante, que agregava música clássica, música popular brasileira, música tra-

dicional da Escandinávia, Rock e músicas modernas com arranjos próprios. 

Além da proposta de repertório ser variada, as atividades das oficinas não se limitavam so-

mente a prática de conjunto. Em cada edição, os jovens participam de oficinas de teatro, 

dança, canto, roda de improviso, masterclass, palestras com foco em tecnologia, inovação so-

cial, empreendedorismo cultural, dinâmica de grupo, gestão de carreira, entre outros. Nestes 

cinco anos de atividades, foi realizado 25 oficinas onde passaram mais de 30 colaboradores, 

entres estes, artistas, educadores, pensadores e pessoas de outros setores. No fim de cada en-

contro, observamos que a maioria das atividades desenvolvidas, elevava significativamente o 

nível da performance. Mesmo sem os idealizadores sugerirem aos colaboradores para traze-

rem uma atividade que tenha conexão com a orquestra ou com a música, os fios íam se inter-

ligando de um jeito natural e no fim, os jovens quase sempre buscavam aplicar o que aprende-

ram de novo com fazer música em conjunto. 

Os ensaios  são conduzidos pela Karolin Broosch e o autor, enquanto a Kaja Pettersen cuida 

da elaboração de arranjos e de trazer artistas noruegueses uma vez por ano para fazerem resi-

dência no Rio. A Karolin divide a função de direção artística com o autor e trabalha para tra-

zer artistas e professores alemães ao Rio. A pesar da orquestra não ter um regente, tem tempo-

radas em que recebemos regentes convidados, tais como o Maestro Israel Menezes (Rio de 
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Janeiro) e o Adam Szmidt (Alemanha). 

 

A partir deste ponto, a descrição das oficinas multi-criativas é feita em parceria com nossa ex-

estudante Kely Pinheiro, que terá sua atuação melhor detalhada na próxima seção. Também 

focalizamos as atividades de Kely dentro do processo, embora os demais membros da 

Camerata Laranjeiras, a partir de agora CL, também estivessem engajados no trabalho em 

grupo. Importante notar que a referida musicista, cujo instrumento principal é o violoncelo, 

também passou a se dedicar a escrever os arranjos da CL. No inicio, a gestão das oficinas 

ficava sob os cuidados dos fundadores, porém, com o passar do tempo, os integrantes mais 

assíduos passaram a assumir posições de lideranças, participando de forma mais ativa das 

decisões futuras. As inscrições eram abertas no site a partir de um link com a página no 

Facebook. Por se tratar de um espaço limitado, as vagas poderiam atender de 20 a 25 parti-

cipantes. O processo de seleção nunca se baseou em audições, o único pré-requisito para que 

os jovens pudessem participar das oficinas era possuir um nível intermediário no instrumento. 

Além de oferecer um aperfeiçoamento artístico, as oficinas se tornaram uma porta de entrada 

para jovens que tivessem o interesse em integrar a Camarata Laranjeiras. Para aqueles que 

pretendiam integrar a CL, seria necessário participar de no mínimo de 3 edições das oficinas. 

Pelo fato dos fundadores tocarem instrumentos de cordas, visamos reunir um público alvo de 

cordas, da família do violino. Houve momentos em que se recebia um músico convidado para 

executar um determinado programa.  

 Uma vez ao ano, a Kaja vem para o Rio, juntamente com artistas emergentes e estabe-

lecidos da cena pop da Noruega para trabalhar com os jovens. Nas edições em que a Kaja par-

ticipava, o repertório era composto por músicas tradicionais da Escandinávia em sintonia com 

música brasileira. Durante cinco anos, o intercâmbio entre Brasil e Noruega se intensificou. 

Em 2018 esse intercâmbio resultou num empreendimento que levou 13 jovens em uma turnê 

internacional para Noruega e Suécia. A vinda da Kaja, representava para Kely uma das 

melhores edições das oficinas, por causa do repertório, que era completamente diferente do 

que ela tocava. As músicas folclóricas da Noruega, as Suites de Holberg de Grieg, American 

Real estavam na lista de suas músicas favoritas. A troca de experiências provocavam 

momentos de satisfação, sentimentos de gratidão, eram vivências ricas, conta a Kely. Cada 

intercâmbio entre artistas noruegueses e jovens cariocas, era algo único, o grupo se conhecia 

melhor, ficavam mais conectados, as trocas ficavam cada vez mais intensas. Essas vivências 

ajudaram Kely a quebrar a visão de que a vida das pessoas que vêm de fora era perfeita, sem 

problemas, como se não tivessem que lutar para conquistar o que conquistaram. Melhor do 
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que tirar suas próprias conclusões é viver e entender a realidade de alguém. Ela observava, 

ouvia, em que a cada momento passou a ter uma visão diferente da vida, do mundo. A parti-

cipação da Kaja na vida da Kely, mudou completamente a pessoa da Kely, foram pessoas que 

realmente fizeram a diferença na sua vida. 

 Houve também casos em que alguns começaram a colaborar na produção de arranjos, 

como a Kely Pinheiro que disse o quanto ficava animada em escrever um arranjo novo para 

CL, se perguntava se funcionaria bem, se o grupo iria gostar. Ela destaca que a Kaja sempre 

encorajou ela e que isso fez a diferença. Outros momentos de animação para Kely eram as 

noites de sábado em que rolava um jogo e conforme a posição dos grupos, uns tinham que 

arrumar a casa, outros cozinharem, outros organizarem o espaço para o concerto de encer-

ramento da oficina. Depois desse envolvimento, Kely disse que toda essa vivência provocou 

um orgulho positivo nela, diante dos resultados pessoais e dos membros e de todo caminhar 

de um jeito mais democrático. 

 A cada edição, os jovens experimentavam uma experiência diferente, seja na dança, 

numa dinâmica que propunha fortalecer o trabalho em equipe, num máster class, ou numa 

palestra sobre gestão de carreira e até mesmo numa vivência de Mindfulness. As oficinas 

viraram uma espécie de laboratório criativo, combinando diferentes práticas, que variavam 

entre música em grupo, artes integradas, palestras sobre empreendedorismo em rede, mar-

keting, economia criativa e inovação social. Como de costume, no fim da tarde de sábado, o 

grupo se dividia para participar de um quiz como temas sobre música, literatura e curiosidades 

do universo da música erudita ou popular. Dependendo da posição dos grupos no final da 

brincadeira, cada grupo ficava responsável por uma tarefa, desde a arrumação do espaço, até 

planejar o cardápio do jantar. Tudo acontecia na coletividade, de forma colaborativa, enco-

rajando a cooperação, a cultura de partilha de conhecimento e troca de valores.  

 Essa combinação de experiências distintas dos fundadores chamou a atenção da Prof. 

Maria Westvall que relatou em um  seu trabalho de campo os seguintes fatos e percepções 

sobre a CL, após ter assistido a uma apresentação naquele mesmo ano:  

Isso é um encontro intercultural (Banks 2015; Burton et al 2013; Correa and 
Westvall 2014). O repertório, o estilo da performance, a composição dos 
membros, os contextos das performances, e as vivências dos líderes refletem 
um estado de trocas sem fronteiras” nos objetivos da Camerata. De fato, a 
fluidez com que Karolin e Tiago têm com o grupo é bastante contemporânea: 
isto é representativo de sua posição entre experiências globais e objetivos 
locais. Isso mostra uma variedade de recursos, formais ou não, para realizar 
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esses objetivos, de um jeito que é diretamente benéfico para os membros 
(WESTVALL, 2016). 
 
Mesmo com poucos recursos, boa parte dos colaboradores se colocaram á di-
sposição para desenvolver alguma atividade com os jovens. No final de cada 
oficina, se tornou um hábito contínuo de todos os participantes fazerem uma 
roda para compartilharem pontos positivos, que vai desde o cardápio oferecido, 
até a escolha do repertório, mapeando o que pode ser aprimorado. Tudo é feito 
de forma sugestiva e democrática, só participa da roda e fala quem quer. É uma 
dinâmica que permite trazer a fala dos membros de um jeito natural, com o 
objetivo de que todos expressem suas idéias e por fim  se sintam parte do pro-
cesso elaboração das oficinas. O “Team Oficina“ (como costumamos clas-
sificar) se reúne logo após de cada edição para avaliar o que deu certo, o que 
podemos melhorar e a partir dessas considerações, planejarmos as atividades 
para a próxima edição das oficinas multi-criativas. No término da roda, o grupo 
de vinte membros, se organiza em pequenos grupos em que é distribuído as 
tarefas.” 

 

 

1.4 - As Performances, apresentações musicais em espaços públicos: Encontros, apro-

priação, reconhecimento 

 Além de favorecer a ideia de que música é ação, o verbo tem outras implicações. Pri-

meiramente, ele não faz distinção entre o que os “performers” e o restante dos presentes estão 

fazendo. Ele nos lembra que – musicar – (...) é uma atividade na qual todos os presentes estão 

envolvidos e pela qual todos são responsáveis. Não é uma questão de agência dos compo-

sitores, ou mesmo dos “performers”, para uma contemplação passiva da plateia. Seja lá o que 

estiver sendo feito, deverá ser feito por todos. Quando usamos o verbo consideramos o evento 

como um todo, não apenas o que os músicos estão fazendo e, certamente, não só a obra que 

está sendo apresentada. Nós reconhecemos que uma performance musical é um encontro entre 

seres humanos onde significados são construídos. Como todo encontro humano, ela acontece 

num espaço físico e social que tem que ser levado em conta, assim como nós perguntamos 

quais significados são construídos em uma performance7. (SMALL, 1995 apud Kleber)  

                                                
7    SMALL 
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 Segundo Dunsby (2003), a performance musical é uma propriedade pública, no sen-

tido de que todo e qualquer grupo social pode participar em situações performático-musicais 

variadas, atribuindo-lhes características e adaptações (estruturais e sociais) idiossincráticas8. 

 Na visão de Béhague o estudo da performance musical como um evento, como um 

processo e como um resultado ou produto das práticas de performance, deveria se concentrar 

no comportamento musical e extramusical dos participantes (executantes e ouvintes), na inte-

ração social resultante, no significado desta interação para os participantes, e nas regras ou 

códigos de performance definidos pela comunidade para um contexto ou ocasião específicos 

(BÉHAGUE, 1984, p. 7)9. 

 Ao longo de cinco anos de atividades ininterruptas, a CL já realizou mais de trezentas 

performances pela cidade. A maioria em espaços públicos, lugares de passagem, praças, nas 

favelas, enfim, até no Metrô. O concerto de estréia da Camerata Laranjeiras foi na tradicional 

feira da General Glicério, que acontece todos os sábados e funciona como um ponto de 

encontro do bairro. Há mais de quinze anos, a praça da General Glicério é ocupada por grupos 

de Choro, fazendo desse lugar um ponto de agitação cultural. Laranjeiras é um bairro em que 

residem muitos artistas, produtores, educadores, enfim, essa tendência parece estar enraizada 

no DNA do bairro. Foi nessa paisagem artística que a CL surgiu, com uma proposta de levar 

música orquestral para feira. A recepção das pessoas foi calorosa, aos poucos mais pessoas 

ficaram sabendo das apresentações que acontecem todo segundo sábado do mês. Tudo era 

feito de forma improvisada, espontânea, visto que até pessoas de outros bairros começaram a 

frequentar a feira a partir do momento em que iam assistir a CL.  

 Em consequência da aceitação positiva do público em Laranjeiras, o grupo foi aos 

poucos expandindo as apresentações por outros espaços da cidade, tocando em lugares que 

não costumam ser comuns para uma orquestra. Sempre nas apresentações, os jovens eram 

apresentados como artistas em potencial, evitando o discurso de jovens carentes. No fim das 

apresentações se tornou um ritual falar o nome e dizer de onde vem cada membro.  

                                                
8    DUNSBY,  
9    BEHAGUE,  
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 Sobre este aspecto da CL tocar em diferentes ambientes, a Kely fala que essas apre-

sentações lhe deram uma percepção da cidade, coisa que ela não tinha antes, por falta de 

acesso. Ela não tinha noção do quanto o Rio é grande e das diferenças de realidade existentes. 

É muito maior do que ela imaginava. As apresentações com a CL ajudaram a Kely a criar essa 

visão do Rio que ela não tinha, numa visão mais realística da cidade. Além de ampliar a visão 

da cidade como um todo, ajudou a construir a artista que ela se tornou hoje. Ela disse que para 

ela, as apresentações traziam um aspecto social, no sentido da interação com o público, de 

aproximar o público da orquestra, da responsabilidade de levar música a lugares não conven-

cionais. Colaborou para o desenvolvimento do músico como artista, que não se trata somente 

da performance, mas de como o músico executa a performance e de como ela o afeta.  

 Todo esse impacto narrado por Kely vai ao encontro ao que Merriam categorizou 

sobre a Função da expressão emocional que tem como referências o papel da música como 

meio de expressar ideias e emoções não relevadas no discurso comum. Por meio da música, 

sentimentos seriam expressos, havendo a libertação de ideias, expressões, emoções e pensa-

mentos. A função da música teria lugar no desabafo de conflitos sociais, na liberação indi-

vidual e coletiva; na exploração da criatividade em sim mesma; na evocação de sentimentos 

religiosos, de solidariedade partidária e patriotismo; na elaboração de estados de tranquilidade 

e nostalgia; nas relações grupais; na excitação sexual; na exaltação do ego; na diminuição de 

frustrações através do desabafo como forma de ajuste ou á mudança social, reduzindo os 

desequilíbrios, integrando a sociedade10. (CRUVINEL, 2005, p. 52). 

-  Parceiros e Financiadores  

 No começo, o meio de captação adotado pela Camerata Laranjeiras era feito de um 

jeito singelo, em que se abria uma caixa durante as apresentações e as pessoas depositavam o 

valor de sua preferência. À medida em que o grupo intensificava suas apresentações, surgiam 

oportunidades de trabalhos remunerados em eventos corporativos, casamentos e festas. Todo 

dinheiro captado era investido para manter as oficinas, que tinham como necessidades 

básicas, contratar os serviços de duas pessoas para cozinhar e assim, oferecer refeições, além 

da ajuda de custo para a passagem dos participantes. Por um longo período, movimentamos 

pequenos recursos para manter as oficinas ativas. Realizar inúmeras apresentações em dife-

rentes espaços, resultou em oportunidades significativas para a CL.  

                                                
10    CRUVINEL,  
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5.  Graças 

à parceria e ao apoio jurídico do BMA (Barbosa, Müssnich e Aragão), conseguimos 

formalizar a Camerata Laranjeiras como uma associação sem fins lucrativos. Outra 

parceria de suma importância, foi a que firmamos com a Igreja Norueguesa, que 

passou a disponibilizar espaço para darmos continuidade às nossas oficinas e com a 

Escola Alemã Corcovado que cedeu uma sala que nos possibilitou ensaiarmos sema-

nalmente.  

1. A convite da Escola Alemã, sete jovens da Camerata Laranjeiras integraram o projeto 

“Três Orquestras, Dois Continentes e Uma Língua”. Trata-se de um projeto que tem o 

objetivo de “promover a formação musical e possibilitar o encontro intercultural entre 

alunos de dois continentes. No Brasil, o projeto contou com a participação de jovens 

músicos dos projetos sociais Ação Social Pela Música do Brasil e Camerata Laran-

jeiras, além de alunos da Escola Alemã Corcovado. Na Alemanha, participaram os 

alunos da escola Clermont-Ferrand-Mittelschule em Regensburg, uma escola com 

alunos de mais 30 nacionalidades” (site da EAC). O projeto aconteceu no início de 

2017 onde os jovens brasileiros viajaram para a Alemanha e em 2018 foi a vez de 

recebermos os jovens alemães no Rio de Janeiro, encerrando o projeto com uma apre-

sentação no teatro Riachuelo. Através do projeto Três Orquestras, Dois Continentes e 

Uma Língua, a Camerata Laranjeiras decidiu empreender em 2017, uma mini turnê 

por Berlim, Hamburgo e Travemünd, na Alemanha.  

2. A mini turnê marcou nossa primeira campanha de financiamento coletivo, que serviu 

de motivação para continuarmos investindo nessa forma de captação. De campanha 

em campanha, passamos   a ganhar mais experiência até que em 2018, conseguimos 

levar treze jovens para uma turnê internacional na Noruega e Suécia em parceria com 

a Fundação Music Norway e a Universidade de Örebro, na Suécia. Todos esses 

resultados alcançados são reflexos do engajamento coletivo de membros e apoiadores 

da Camerata Laranjeiras, bem como da nossa capacidade de mobilizar pessoas nas 

redes sociais.  
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 Em 2018, realizamos um projeto com foco em empreendedorismo em música no edital 

da Brazilfoundation e fomos contemplados. Foi o nosso primeiro edital conquistado, que nos 

possibilitou promover uma série de encontros com foco na cadeia produtiva de música, 

empreendedorismo em rede e inovação social. Desde então, a partir de novos meios de cap-

tação, temos alcançado recursos para garantir a manutenção das nossas atividades e investir 

em novos projetos. 
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 Kely cresceu na Grota do Surucucu, uma favela localizada entre o bairro de São Fran-

cisco e Pendotiba, em Niterói. Apesar de ser um território considerado não muito grande, de 

2010 para cá, o nível de violência aumentou significativamente e com isso, vem ganhando 

espaço nas capas dos principais jornais da cidade de Niterói. Esse aumento no índice de vio-

lência se deu por conta do efeito causado pelas UPPs na cidade do Rio de Janeiro, que gerou 

uma migração de traficantes para territórios não ocupados pelas Unidades de Polícias Pacifi-

cadoras (UPPs). Em contraponto, Kely surge desse contexto, fazendo com que sua história 

ganhe notoriedade nos jornais da cidade numa narrativa que fala sobre sua trajetória musical.  

Iniciou sua vida musical aos cinco anos na Orquestra de Cordas da Grota, projeto realizado no 

Espaço Cultural da Grota, com sede dentro da comunidade em Niterói. Sempre se destacou 

por sua facilidade de aprender vários instrumentos, mas aos 12 anos, descobriu o violoncelo e 

passou a se dedicar exclusivamente a ele.  

 Atualmente, Kely já está  estudando na Berklee, porém, anteriormente, estava cur-

sando Licenciatura em Música na UniRio . Em sua trajetória musical, passou pelo Conser-

vatório do Estado do Rio de Janeiro, pela Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica, 

Orquestra de Câmara da Faetec e Orquestra Sinfônica Cesgranrio. Desde 2013 é membro da 

Camerata Laranjeiras há cinco anos. A história da Kely ganhou os grandes palcos nacionais 

na matéria que conta sobre a “Carioca e de 20 anos, a musicista Kely Pinheiro está se apre-

sentando em São Paulo com grandes nomes da música, como o maestro João Carlos Martins e 

o pianista Marcelo Bratke, para arrecadar recursos para poder viver nos Estados Unidos11. 

 

 

 

 

                                                
11    .(https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/campanha-arrecada-
doacoes-para-violoncelista-estudar-nos-eua-saiba-como-participar.ghtml 
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  “Tocando na Camerata Laranjeiras, nós viajamos para Alemanha, Noruega, Suécia, 

Holanda e também fizemos uma parceria com a Berklee, em que gravamos um material para a 

plataforma online deles”, conta. Foi a partir desse contato que Kely decidiu fazer a audição 

para estudar na faculdade norte-americana. A prova teve duas partes: uma primeira prática, 

em que o candidato tem que tocar e fazer uma série de testes de percepção musical e impro-

visação, e uma segunda etapa, na qual há uma entrevista em inglês com os professores res-

ponsáveis. Quando recebeu a notícia de que havia sido aceita na instituição, e ganhado a bolsa 

integral, a estudante não acreditou12. 

 Kely conta sobre sua dificuldade de mobilidade para a faculdade (Uni Rio), tanto pela 

distância, como também pelo risco que corria quando retornava tarde para casa e tinha que 

passar no meio de uma zona de conflito. Dependendo da intensidade do conflito, as atividades 

eram canceladas e o que prevalecia era o silêncio do medo. Na favela não existe um medidor 

que indica quando vai acontecer algum conflito, é tudo imprevisível. A favela é um lugar em 

que o tráfico de drogas dita as leis, feriados, partes dos nossos sentidos, isto é, você vê e tem 

que dizer não viu, escuta e diz que não escutou, e muito menos pode falar nada. Esses são 

alguns dos inúmeros regimes impostos pelo tráfico. “O narcotráfico regula, permite, interdita 

e comanda a vida de crianças, jovens, homens e mulheres na favela, o que explica e dá origem 

á expressão ´dono do morro´ 13(p. 45 sociabilidades subterrâneas).  

 Na sua totalidade, o tráfico de drogas significa medo, sofrimento e perda, para a 

grande maioria dos moradores da favela, embora também possa ser, às vezes, a única opção. 

A falta de oportunidades, associada à segregação e à discriminação, mostra que as rotas de 

socialização para os jovens que escolhem fazer parte de grupos criminosos envolvem uma 

combinação de dificuldades socioeconômicas, a ausência de serviços públicos básicos e 

variáveis psicossociais, como o desejo de reconhecimento e de pertencimento a um grupo que 

dê status, um papel e uma identidade14.”(sociabilidades subterrâneas p. 46).    

 Foi através da Orquestra de Cordas da Grota que ela teve a chance de aprender um ins-

trumento, tendo o primeiro contato com a flauta doce e depois experimentou vários ins-

trumentos, tais como piano, violão, violino até se apaixonar pelo violoncelo. Antes de 

                                                
12    https://catracalivre.com.br/cidadania/rio-berklee-violoncelista-kely-
pinheiro/) 
13     
14     
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conhecer o projeto, sua rotina se dividia entre a escola e um projeto de futebol e pela noite 

costumava acompanhar sua avó na igreja. Em seus períodos na igreja, ela conta que sempre 

observava os instrumentos que configuravam o grupo de louvor, mas por ser tímida, apenas 

observava de longe. Depois que começou a estudar música, as saídas para as apresentações, 

conhecer lugares novos, a expectativa de apresentar as músicas que tanto foram ensaiadas 

eram motivos de excitação, contou Kely.  

Vale destacar a importâncias de projetos sociais como a Orquestra de Cordas da Grota, que 

possibilita que jovens em desvantagem social experimentem uma gama de vivências musicais 

por meio de inúmeras opções de aprendizado instrumental. Uma jovem instrumentista, negra, 

oriunda de uma favela, como a Kely, enfrenta inúmeras dificuldades para conquistar espaço 

numa sociedade que julga a favela como a raiz da criminalidade e da violência.  

Pessoas em situação de desigualdade tendem a ver o ambiente externo ao seu meio como 

ameaçador, pois o reconhecimento de suas identidades sociais pode ativar estereótipos nega-

tivos sobre elas. Essa percepção gera, além de estresse e desesperança, o sentimento de dis-

criminação social, e possibilita até estigmas sociais de preconceitos e discriminação, como a 

denominação de “inúteis para o mundo” (CASTEL, 1998, p. 4-23) 

 Percebe-se no relato da Kely, de como a música dentro do universo de uma orquestra 

pode mudar a relação de um jovem que vem da favela para a cidade e como é possível uma  

orquestra fazer parte do dia-dia da cidade. Foi numa dessas apresentações que a Profa. Maria 

Westvall captou a força que uma das apresentações do grupo revelou e onde descreve que: 
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A Camerata tocou com um grande engajamento e até incluiu coreografia, para o deleite dos membros 
mais jovens do público. Eles tocaram de maneira dinâmica, e nós vimos como o público reagiu 
movendo-se pela música e mantendo a batida, especialmente em conexão com as músicas pop mais 
recentes. No entanto, eles foram cativados pelo som e contexto das peças clássicas, também15. Este 
conjunto não só criou uma plataforma social e rede, mas também foi potencialmente inspirando-os 
para carreiras futuras na música. A diferença relativa de idade entre os artistas e o público (que 
geralmente eram mais jovens) significava que os membros da Camerata talvez servissem de modelo 
para o público, não apenas musicalmente, mas em geral16 (Westvall, 2016, p. 62 e 63). 

A autora continua o artigo afirmando que:  

Apresentações como essas são a força vital da Camerata. Eles promovem uma forte conexão com a 
comunidade, destacando a função do grupo como um projeto social. Os membros também aprendem 
habilidades profissionais valiosas como músicos profissionais - como ganhar dinheiro e aumentar a 
visibilidade do grupo, por exemplo - através de apresentações na rua ou outras performances. Além 
disso, eles fornecem uma saída importante para se envolver com o público, onde - ampliados por 
formas de mídia social (Facebook, Youtube, etc.) - eles são capazes de construir e sustentar 
seguidores. Isso facilita não apenas o apoio (financeiro ou não), mas também serve como uma fer-
ramenta de recrutamento para um membro potencial além de suas redes estabelecidas”17. 

 A CL alcançou notoriedade na cena cultural carioca, recebendo convites para se apre-

sentar em eventos, festivais e chamando a atenção de meios de comunicação de referência tais 

como: a Radio MEC FM o jornal O Dia, que no título da sua matéria traduziu bem a nossa 

proposta de repertório que vai “De Mozart a Tim Maia, o som da diversidade”18. 

 Muitos dos jovens que chegaram no início da Camarata Laranjeiras, permaneceram e 

se envolveram de forma ativa em tudo que era proposto seja nas oficinas ou na realização de 

apresentações em diferentes eixos da cidade. Após dois anos de atividade, as oficinas acon-

teceram em Laranjeiras e na igreja dos marinheiros noruegueses localizada no Alto da Gávea. 

A igreja também é uma casa, com boas instalações, espaços para ensaios, workshops, alo-

jamento, lazer e apresentações. Ao longo dos anos, as oficinas ganharam características 

próprias, funcionando como um espaço de experimentações livres, com foco em processos 

criativos que pudessem despertar novos olhares e estimular uma mente aberta nos jovens par-

ticipantes. O conhecimento era compartilhado coletivamente, bem como tudo que era pro-

posto. 

                                                
15    WESTVALL,  
16    IDEM, op. cit. 
17    IDEM, p. 63. 
18    https://odia.ig.com.br/_conteudo/projeto-transformacao/2017-08-17/de-
mozart-a-tim-maia-o-som-da-diversidade.html). 
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  A evolução do grupo progredia na medida em que realizavam apresentações seguidas 

de oficinas multi-criativas de aperfeiçoamento artístico e profissional. Boa parte dos jovens se 

empenhavam para traçar novos rumos para a Camarata Laranjeiras e se interessaram em 

assumir posições de liderança. Desse interesse coletivo, foi decidido estabelecer critérios para 

novos membros que desejassem fazer parte da Camarata Laranjeiras.  

 A gestão das oficinas passou a ficar sob os cuidados de membros assíduos, desde a 

participação ativa do planejamento das atividades, até responder e-mails, e receber os parti-

cipantes nos fins de semana das oficinas. 

Nesta sessão, trago a voz de uma aluna egressa que atualmente está fazendo graduação 

na Berklee College Of Music em Boston. A razão de trazer o depoimento da Kely Pinheiro, é 

porque trata-se de uma estudante de música que rompeu barreiras socais para poder realizar 

seu sonho de trilhar profissionalmente o caminho da música. Observa-se que no campo do 

aperfeiçoamento artístico, há casos de indivíduos que contam com o talento para alcançar um 

determinado nível de musicalidade, entretanto, há aqueles casos de pessoas que conquistam 

bons resultados por meio de esforço, dedicação e competência. A Kely foi uma das primeiras 

integrantes da Camerata Laranjeiras e sempre foi muito assídua nas oficinas, nas apre-

sentações e depois de dois anos de atividade, passou a colaborar de forma mais ativa, 

escrevendo arranjos para a CL. 

 

 2.1. O perfil da entrevistada 

 Kely Pinheiro, 20 anos, iniciou seus estudos musicais entre 6 e 7 anos de idade, no 

Espaço Cultural da Grota , onde teve a chance de aprender a tocar vários instrumentos, sendo 

a flauta doce seu primeiro instrumento de contato e depois experimentou vários outros, tais 

como: piano, violão, violino até se apaixonar pelo violoncelo. Sua rotina se dividia na escola e 

nos horários livres, participava do projeto de futebol na Grota e pela noite costumava ir na 

igreja com a sua avó. Em seus períodos na igreja, ela conta que sempre observava os ins-

trumentos que configuravam o grupo de louvor, mas por ser tímida, apenas observava de 

longe. 
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Eu gostava muito de tocar flauta, gostava de ficar me divertindo com meus amigos, eu ia todo dia. Eu 

tava feliz, porque eu pensava naquele dia, sabe? E nada era tipo, - ah, eu sonho ser não sei quem ou 

um dia eu vou ter não sei o que e tal. Ou então essas memórias que eu tenho, de eu ficar toda boba 

com esses concertos que a gente tinha, de flauta, né? com Lenora e tal. Ou até mesmo da orquestra, 

quando eu tava na orquestra B e rolou depois pra orquestra A. Eu achava que cada uma dessas con-

quista era super gratificante pra mim… 

 Esse depoimento da Kely, que fala como ela iniciou seu caminho na música, reflete o 

quão prazeroso foi para ela, ter a possibilidade aprender um instrumento, de sair para tocar, de 

ter a chance de crescer musicalmente, tendo como ponto de motivação, a conquista de se 

tornar um membro dos grupos de referência existentes no Espaço Cultural da Grota. 

 A fala da Karolin Broosch (co-fundadora da CL), está em sintonia com a fala da Kely, 

quando ambas destacam sobre o quanto fazer parte de uma orquestra foi um fator que trouxe 

crescimento pessoal e que influenciou nas suas escolhas de seguir o caminho da música. 

Quando eu comecei na orquestra eu tinha 10 anos. E eu lembro que foi muito impactante pra mim de 
tocar do lado de pessoas que estavam mais velhas e todo mundo tratando todo mundo igual. Eu toquei 
com pessoas que talvez na escola nunca falariam comigo. Eu lembro que isso foi muito especial, mas 
eu sentei do lado deles, ouvindo da vida deles. Também percebendo como cada um tem suas difi-
culdades, como tocar juntos. Sem a orquestra eu tenho certeza que eu não tocaria mais violino e nunca 
escolheria ser violinista. Então eu sempre queria ser parte de um grupo. Quando eu tive já, 19 anos eu 
lembro que eu estava na posição de sentar no lado de meninas, meninos de 12 anos e também dar exa-
tamente esse exemplo que eu tive quando eu estava na orquestra, que eles também vão continuar. Isso 
é um círculo muito saudável, que vocês estão com idades diferentes, mas dá inspiração pra um pra 
outro, motivação e que isso é uma coisa que normalmente você não encontra porque na escola tá 
sempre divido em idades, tá dividido em como tocar e numa orquestra não foi tanto assim (Entrevista 
concedida para o autor em 27/11/18). 

2.2 - Processos de ensino/aprendizagem experimentado pela aluna egressa 

 Elaborei uma série de perguntas que buscaram compreender, inicialmente a trajetória 

musical da Kely, depois segui com a parte referente ao seu ingresso na Camerata Laranjeiras e 

por fim, saber quais crescimentos foram adquiridos na CL. 

Abaixo, trago o relato da Kely contando como foi esse primeiro contato com a Camerata 

Laranjeiras. 

 

Eu entrei na primeira edição, né? que foi em 2013. Que tinha a Kaja, Tiago e a Karol, ini-

cialmente. Eu me lembro que eu soube da Camerata por intermédio do Tiago (autor). Foi 

numa fase em que eu estava na Academia Juvenil. Eu tive minha experiência na Orquestra da 

Grota, na Orquestra da FAETEC no Barreto e acho que a Camerata foi a terceira ou quarta 
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orquestra que eu tive essa experiência. Cada projeto, cada orquestra , cada grupo contribuiu 

pro meu crescimento de uma maneira diferente. E uma coisa interessante que eu pude reparar 

da Camerata, foi que a Camerata dá um crescimento pessoal, assim, interno da pessoa como 

um todo, como artista, não só como músico. Só pelo fato de ter saído de Niterói, ter 

conhecido gente nova, isso na época, tava sendo muito bacana. Na minha opinião, tenho visto 

que isso é muito mais vantajoso, é muito mais rico. Você ter contato com outras áreas da arte, 

acho que contribui muito mais pra você como pessoa, pra sua maturidade, pro crescimento 

como pessoa, ser humano. Eu acho que transmitir umas coisas através da música que é uma 

linguagem…quando você tá fazendo uso de uma linguagem, você quer dizer alguma coisa, 

quer transmitir um sentimento. Seja bom, ruim, você quer se expressar. 

Podemos perceber do quanto a possibilidade da Kely tocar numa orquestra foi importante pa-

ra o desenvolvimento pessoal dela, de alcançar lugares para além de sua realidade, de se aper-

feiçoar artisticamente, de fazer novos amigos, de sentir que sua voz importa. Todo jovem  traz 

o desejo de ser “alguém”, de ter seu espaço na sociedade. Jovens em desvantagem social, bus-

cam sempre por uma referência, independentemente se for negativa ou positiva. Quando o 

autor perguntou sobre o que foi novo para Kely na Camerata Laranjeiras, ela citou sem pensar 

muito o nome da Kaja (co-fundadora da CL). Ela fala que seu primeiro contato com a Kaja 

despertou admiração pelo simples fato de conhecer mais uma violoncelista mulher. Durante 

os 3 meses (2013) em que a Kaja esteve no Rio, ela se disponibilizou em dar aulas semanais 

de violoncelo para jovens de projetos sociais e um desses jovens foi a Kely. Além das aulas 

de violoncelo, a Kely passou a ter aulas de arranjos com Kaja. Mesmo vivendo em contextos 

diferentes, ambas, tiveram desde muito cedo a possibilidade de experimentar uma vivência 

musical abudante. Kaja conta que estudou na escola Waldorf, onde era oferecido atividades 

de artes integradas, sobretudo música. Nesse período de sua infância teve a chance de cantar e 

de aprender a tocar piano.  Aos 12 anos, despertou interesse pelo violoncelo, instrumento que 

passou a se dedicar exclusivamente. 

No início em que a Kely participava da  Camerata Laranjeiras, estava envolvida paralelamen-

te em outros projetos. O violoncelo que ela usava era emprestado de outro projeto e depois de 

terminar teria que devolver. Percebemos o quanto a devoluçao do instrumento a deixou des-

motivada, então a Camerata Laranjeiras se mobilizou, empreendendo uma campanha de fi-

nanciamento coletivo para comprar um violoncelo semiprofissional para Kely. A campanha 

foi bem sucedida, conseguimos comprar um bom violoncelo para Kely e ela pôde continuar 

seus estudos. Em troca, ela passou a escrever arranjos para a Camerata Laranjeiras. 
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As viagens com a Camerata Laranjeiras marcaram a vida da Kely, pois tanto os intercâmbios 

com artistas noruegueses quanto as turnês em que ela participou, mudaram positivamente a 

sua visão de mundo (entrevista em anexo). 

 

2.3 - Oportunidades que se abriram 

Sabe-se que a cena orquestral na cidade do Rio de Janeiro não é tão expressiva. Se forma mui-

tos músicos, mas o n. de orquestras são pequenos. Não tem orquestra profissional suficiente 

para atender a grande demanda presente na cidade. Isso gera um competição feroz entre jo-

vens que escolheram seguir uma carreira profissional. Há ainda outra realidade, a crise em 

que muitas orquestras tradicionais vem enfrentando, por falta de recursos. Quantos jovens ta-

lentos não perdemos por conta das dificuldades que esses jovens tem que enfrentar? 

É necessário pensar em novos caminhos, enfim, desenvolver projetos que busquem a longo 

prazo, compreender de forma ampla, as oportunidades na cadeia produtiva de música no Bra-

sil.  

A possibilidade de participar de um projeto colaborativo entre duas culturas diferentes, que 

propõe intercâmbio de experiências, vivências e impressões musicais pode trazer um cres-

cimento pessoal significativo. 

Por meio das apresentações com a Camerata Laranjeiras, a Kely passou a ter uma visão mais 

ampla do Rio de Janeiro, se apropriando de lugares que antes eram emblemáticos. Conquistou 

reconhecimento local e internacional, superou inúmeras dificuldades pessoais, passou a ser 

protagonista da sua própria história. Claro que oferecer um ambiente favorável não é um fator 

determinante para alcançar uma formação bem sucedida, no entanto, para jovens que vem de 

uma realidade precária, é algo que faz a diferença, que tem seu valor, sobretudo, desse ambi-

ente formar músicos de mente aberta, tendo como bússola a criatividade. 

 

 

 

Considerações Finais  
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A Camerata Laranjeiras é um projeto independente que não funciona como uma escola de 

música. É uma iniciativa que teve como ponto de partida, o desejo de formar uma orquestra 

que rompesse com os muros sociais que divide a cidade Rio de Janeiro, além disso, fez uso de 

uma proposta de repertório mista, combinando diferentes estilos de música com arranjos e 

releituras próprias. 

 Com o passar do tempo, o grupo foi acumulando experiência, estruturando o processo  de 

aperfeiçoamento artístico na grade de atividades das oficinas, levando em consideração umas 

das características presentes na essência da CL, que é somar forças para criar um espaço de 

aprendizado contínuo, aberto a novas possibilidades, sem se limitar a um determinado padrão. 

Se existe um padrão, esse é combinar metodologias e práticas musicais diversas, com 

empreendedorismo cultural, apresentações musicais em ambientes convencionais e não con-

vencionais, intercâmbio de idéias em colaboração com instituições e artistas nacionais e inter-

nacionais, visando dar novos impulsos no processo criativo em música, juntamente com o 

aperfeiçoamento artístico e profissional. 

Foi a partir dessas características, que contribuíram para que esta aluna, participante do pro-

jeto, viesse ter um desempenho, uma inserção no mundo musical bastante exitoso, a ponto de 

conquistar uma bolsa na Berklee College of Music - Boston. Isto não é uma coisa comum, 

para um jovem como a Kely, que vem de um contexto social que não tem acesso a uma prá-

tica musical que qualidade, de alto nível. Mediante a todas essas considerações que foram tra-

tadas neste trabalho, posso concluir o impacto positivo que a Camerata Laranjeiras teve na 

vida da entrevistada. 

Esse trabalho me motivou a desenvolver um site com o objetivo de mapear as orquestras em 

atividade na cidade do Rio de Janeiro, bem como gerar conteúdos com foco neste segmento. 
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Primeira edição da CL (Nov/2013) 

Ensaio com Kely e Kaja 
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Despedida de Kely e Kaja no Galeão (2013) 

Masterclass de violino com a violinista alemã Ulla 
Benz 
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Momento de lazer na casa onde a CL nasceu 
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Igreja dos Marinheiros Noruegueses - Alto Gávea 

Circuito de concertos didáticos na Cidade das Artes - 
Rj 

Apresentação na Feira da General Glicério - Laran-

jeiras 

Momento de Lazer na Igreja Norueguesa 

Registro de uma apresentação na Igreja Norueguesa 
- Alto Gávea 

Concertos educativos nas escolas 
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À caminho da apresentação na feira da General 
Glicério (Laranjeiras) 
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Jovens da CL nas ruínas do Muro de Berlim (2017) 

CL no Portao de Brandemburgo - Berlin 2017 

CL no Elbphilharmonie - Hamburgo 2017 
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Concertos educativos nas escolas 
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Reportagens sobre a CL e Kely 

 

Video da Kely no canal Um Café Lá Em Casa com Nelson Farias 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gdAQjuo1De8 

Registro de 14 jovens da CL no Vigeland Parque (Oslo- 
2018) 
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Apresentaçao da Camerata Laranjeiras no Theatro Nacional da Noruega 

https://www.youtube.com/watch?v=I_MXv_fD9A4 

 

Apresentaçao da Camerata Laranjeiras em Berlim para uma comunidade da Síria 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A5XqaTdLQKw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário com perguntas sobre o relato de experiência da Kely Pinheiro 

Organizei em momentos 

 

1- Antes do ingresso na Camerata: como era a relação com a música, lugares, repertório, pre-

ferencias? 

 

2- Ingresso na Camerata: como foi, por qual intermédio, em que fase da vida, o que foi marc-

ante (música, professores, etc…)? Se houve dificuldade, o que foi fácil e prazeroso? 
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3- A vivencia na Camerata Laranjeiras mudou algo na sua vida? Se sim, o que? 

 

 

Relato da Kely 

 

O que foi novo pra mim, foi conhecer a Kaja. Foi a segunda violoncelista que eu conheci de 

fora. A primeira tinha sido a Tiril e ela era a referencia que eu tinha da Noruega e tipo os 

gostos dela e o jeito dela de tocar. Eu ter conhecido a Kaja, que é bastante diferente da pessoa 

da Tiril, fiquei super maravilhada! Assim, cara, outra cellista, a minha referencia de cellista 

foi se abrangendo. Acho que amadureci um pouco mais com isso. Me sinto um pouco mais 

parte do mundo, dessa classe de artistas, que viajaram e conheceram outras coisas. Você 

começa a ter uma mente um pouco mais apta a não julgar, mas criticar e poder comentar as 

coisas. 

 

A vivência na Camerata mudou a minha vida no sentido das relações interpessoais. Por 

exemplo, no ensaio, nesse tipo de clima, nesse tipo de ambiente. Aonde eu estava antes já 

tinha liderado, digo como chefe de naipe, […] mas eu não tinha tido essa conversa mais 

aberta que a gente tem com os outros naipes na Camerata[..] E essa abertura que a gente tinha 

pra se comunicar, falar, as vezes em nome de um grupo todo, as vezes compartilhar uma 

experiência que não era relevante, mas na verdade era. 

Quando você tem essa coisa da convivência, com muita gente, sempre vai ter conflito. E a 

maneira que eu tentava resolver isso e que eu vi que todo mundo tentava resolver, era falando 

né? através da comunicação. E eu tentava ser o mais compreensível possível com as pessoas, 

sabe, pra tentar ver outro lado das coisas, das opiniões. 

 

Pra mim, eu não tive resistência não. Eu sempre fui uma pessoa com uma mente muito aberta. 

Essa transição foi muito suave pra mim, foi uma coisa que foi sendo natural por causa da 

vivencia que eu já tinha com a Camerata Laranjeiras, no bairro de Laranjeiras. A gente 

sempre ensaiava ali, então o bairro foi ficando familiar pra mim, a gente tocava ali e eu sentia 

que o bairro abraçava a Camerata.”(Entrevista concedida ao  autor em 25/10/18) 

 

Bio da Kaja Pettersen 
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Kaja started playing the cello at the age of 12, after playing piano since the age of 6. The 

school she went to as a child is called the Waldorf school, and brings music and arts into the 

everyday-schedule much more than normal schools. Therefore she got to play cello and sing a 

lot in her school time when she was a child. 

 

She chose music college in year 2000 and there she got to develop both her cello playing, pia-

no playing and singing. She got the chance to be a leader of a school band in different occasi-

ons, and started her journey with arranging music in various projects. She met Isa Caroline 

Holmesland (violin) - and they started to play together in many occasions. 

 

Kaja got accepted at the National Academy of Music in Oslo right after her college in 2003, 

and there she studied music performance in classical music. At the academy she met a lot of 

other musicians in different genres, and she joined a jazz band the second year at the acade-

my. There she got to improvise and play freely, and this became a joyful contrast to the clas-

sical music she took as a main subject. After two years of studying classical music, she was 

asked to go on tour with a Norwegian pop artist called Marit Larsen. She tried to combine 

touring life and studies, and found herself struggling with two different worlds and mindsets - 

the academy required strict practice and the touring life was free and without sheets of music. 

She prioritized to keep on touring, and decided to let the studies wait. She still practiced every 

day on tour, and found it inspiring and developing talking about music with other musicians 

in the band, with no background from music academies. 

 

 

In 2012 she was accepted to the master program at the NTNU Institute of music in Trondheim 

(Norway), and she applied with the master theses of combining Norwegian and Brazilian mu-

sic. Because of her long time colleague and good friend Karolin Broosch (violin), she wanted 

to help out with social projects and play chamber music in Rio de Janeiro, Brasil. She got to 

do an exchange to Rio de Janeiro with professor David Chew as her cello teacher in 2013, and 

in the five months she was staying there - she got to be apart of the very start of the social 

project Camerata Laranjeiras. Karolin Broosch and Tiago Cosmo wanted to create an orche-

stra without borders, and she was lucky to be there with them to help out with the creation of 

this wonderful project. She got to arrange music for them, and influence all the young strings 

players in the project with here open and curious musical mindset. She also gave some of the 

cellists lessons every week, and one of them, Kely Pineiro, turned out to be her sister in both 
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how you think of music and how much you can try to do musically with the cello. Kely also 

writes arrangements, and the two girls inspired and still inspires each other a cross the world. 

 

After finishing her master degree back in Norway in 2014, she created the string ensemble 

Oslo Strings, and this is now her main work place. All the members of this group are classi-

cally trained, but they improvise and write arrangements and they are also doing backing vo-

cals. The ensemble now works with a huge amount of Norwegian artists, and they have ma-

naged to create a good platform for freelance musicians in Oslo. 

 

A main line in Kajas musical life, had been to always be open to what life brings you. She 

wants to break the limits of what’s traditionally done with the cello, and she aims to learn new 

things and techniques. She is not afraid of starting new projects, and is very happy to see that 

the work space she has created for herself is still going strong, and always leading to so-

mething new. 

 


