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RESUMO 

 

Este trabalho visa analisar a inserção da música erudita na favela da Grota, situada em 

Niterói-RJ. Com intuito de debater a interação cultural, da favela com a cultura erudita, que 

ocorre no Espaço Cultural da Grota. O método utilizado para esta pesquisa foi o trabalho de 

campo em dois ambientes: O Espaço cultural da Grota, local que ocorrem os ensaios das 

orquestras e aulas de músicas, onde pude observar as dinâmicas de ensino e aprendizagem 

do projeto. E as apresentações, onde pude observar as dinâmicas presentes no palco. Ao 

analisar ambos os contextos produzo o argumento da troca cultural que ocorre no Espaço 

Cultural Da Grota. 

 

Palavras-chave: Música erudita na favela, Funk, Metodologia de ensino musical, cultura 

popular, ONG, Projeto social.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

RÉSUMÉ 

 

Cette monographie vise à analyser l’insertion de la musique classique dans la favela de la 

Grota, située à Niterói-RJ, afin de discuter l’interaction culturelle, de la favela avec la culture 

classique, qui a lieu à Espaço Cultural da Grota. La méthode utilisée pour cette recherche, a 

été le travail sur le terrain dans deux environnements: De le Espaço Cultural da Grota, où ont 

lieu les répétitions d'orchestre et les cours de musique, où j’ai pu observer la dynamique 

d'enseignement et d'apprentissage du projet; et les performances, où j'ai pu observer la 

dynamique présente sur la scène. En analysant les deux contextes produits, je produit 

l'argument d’'échange culturel qui a lieu dans le Espaço Cultural da Grota. 

 

Mots-clé: Musique classique à la favela, Funk, Méthodologie d'enseignement de la musique, 

culture populaire, ONG, projet social. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem o objetivo de discutir a questão da música erudita inserida em um 

contexto de favela. Para isso optei por estudar o ECG (Espaço Cultural da Grota), que é um 

Projeto que prevê o ensinamento da música erudita para a comunidade local. No ECG 

ocorrem os ensaios da OCG (Orquestra de Cordas da Grota) e aulas de música. O ECG se 

situa no interior da favela da Grota, localizado no bairro de São Francisco. A escolha de meu 

campo se dá justamente pelo fato de a sede do Projeto se situar dentro da favela, pois meu 

objetivo é estudar a interação da comunidade com o espaço, e do espaço com a comunidade 

Minha relação como o Projeto da Grota, sempre foi uma relação muito “natural”, pois 

comecei a minha trajetória na música em um Projeto semelhante ao da Grota, cujos 

coordenadores eram os mesmos nestes dois Projetos. Por esta razão, muitos alunos e 

professores do ECG passaram a dar aula no mesmo Projeto onde eu fazia aula, o Projeto 

Aprendiz - Música na Escola1. Minha amizade com o Márcio e com a Lenora se inicia pouco 

depois da minha entrada no Aprendiz, quando começo a fazer pequenas apresentações no 

grupo de flautas doce. Márcio e Lenora, sempre me incentivaram no mundo da música, 

chegando até a me oferecerem a possibilidade de trocar meu instrumento, da flauta 

transversal para o violino, alegando que seria melhor para minha coordenação motora e que 

poderia ajudar na questão da minha deficiência, pois possuo múltipla deficiência, causada 

por anoxia cerebral ocorrida durante o meu parto. Como sequelas, possuo dificuldades 

motoras e dificuldade na fala e a música sempre teve um lado terapêutico na minha vida. 

Começar a tocar flauta, ajudou em uma série de problemas causados pela minha deficiência, 

principalmente na minha coordenação motora, e minha respiração.  

 
1 O Projeto aprendiz música na escola se iniciou no ano de 2001, por uma iniciativa da prefeitura municipal 

de Niterói, através das Secretarias de Cultura e Educação e a Fundação de Arte de Niterói e Fundação 

Municipal de Educação, em oferecer aulas de músicas para os jovens da rede municipal de ensino. A base 

do Programa, é de oferecer inicialização musical nas escolas. Como consequência desta iniciativa, o 

programa foi se expandindo, e atualmente o Programa Aprendiz atua em 23 polos, sendo 20 escolas públicas 

municipais. Atualmente o programa oferece aulas de violão, cavaquinho, canto e percussão, além das aulas 

de violino, viola, violoncelo e iniciação musical. Além das aulas o Projeto possui duas orquestras, a 

orquestra de sopros e a orquestra sinfônica. O programa APRENDIZ é gerido desde 2011 pelo Instituto 

Memória Musical Brasileira – IMMuB. 
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Sendo assim desde meu início na música, eu tive contato com o Márcio, Lenora e 

outros membros do Projeto da Grota. Estávamos sempre tocando juntos, fazendo 

apresentações em conjunto, e na época  o Aprendiz tinha muitos alunos que faziam parte da 

OCG.  Alguns dos interlocutores que conversaram comigo durante a pesquisa, foram ex 

alunos do Aprendiz. Por este motivo algumas conversas fluíam de maneira mais natural e, 

até mesmo em um tom nostálgico algumas vezes, pelo fato de termos dividido palco em 

muitas apresentações. 

No Projeto Aprendiz, tive a oportunidade de conviver com muitos dos jovens da 

OCG, pois durante 5 anos participei das orquestras do programa aprendiz, na qual esses 

alunos faziam parte. Nesses 5 anos participei das orquestra de sopros, entre os anos de 2010 

e 2015, e na orquestra sinfônica, entre os anos de 2012 e 2015. 

Para construção dessa monografia, optei por dividi-la em três capítulos, onde construo 

uma narrativa desde a criação do Projeto nos anos 90, até os dias de hoje. Argumentarei ao 

longo deste trabalho que o processo de criação do Projeto influenciará a relação dos jovens 

da favela da Grota com  os instrumentos e a música erudita nos dias de hoje.  

No primeiro capítulo optei por fazer uma descrição do ECG, com base em um resgate 

da memória do local. A escolha da temática para o cápitulo veio da necessidade de entender 

as práticas que englobam o ECG. Começarei o resgate memorial a partir da criação de uma 

horta comunitária proposta pela Mãe do Márcio, passando pela criação da aula de reforço 

escolar, e posteriormente o início das aulas de música no local- o que irá dar origem à OCG. 

Logo após o resgate desta trajetória do projeto, proponho observar o entorno do ECG, 

fazendo uma análise dos impactos do surgimento de uma orquestra na favela da Grota. Essa 

parte irá introduzir a temática a ser abordada no segundo capítulo, que é sobre a música na 

favela.   

Para o segundo capítulo irei discutir a questão musical da favela, fazendo uma breve 

análise do que se escuta dentro das favelas, utilizando das minhas idas ao ECG, como fonte 

para saber o que mais se ouvia de música, nesse ponto utilizei informações obtidas através 

de conversas com os integrantes da orquestra que moravam no local, e observações feitas em 

campo. Logo em seguida faço uma análise da produção musical na favela, utilizando letras, 

e documentários que abordam a temática, argumento que a produção musical da favela está 

ligada ao conceito de habitus, proposto por Pierre Bourdieu. Na terceira parte irei discutir a 

marginalização do funk, partindo da historia do funk carioca e traçando um paralelo com o 
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processo de criminalização do Jazz na década de 1920, irei analisar discursos e o projeto de 

lei, que julgam o funk como não sendo parte da cultura brasileira, e de como isso está 

relacionado a uma eugenia, e uma tentativa de negar a cultura produzida nas periferias. Para 

finalizar o capítulo irei analisar o que os integrantes da orquestra costumavam escutar antes 

de entrar para o Projeto, e o que eles passaram a escutar estando na orquestra. Assim pude 

observar dois fatores, que irei trabalhar no terceiro capítulo , o primeiro é: qual seria o gosto 

musical dos integrantes, que seria fundamental para observar se o Projeto incorporava os 

gostos musicais dos alunos em suas apresentações. E o segundo ponto é: se o primeiro contato 

dos alunos com a música erudita seria através do Projeto, e como foi esse primeiro contato 

com a cultura erudita, se de alguma forma houve por parte do projeto, uma imposição da 

cultura erudita como sendo superior a cultura local. Dados esses que irão sustentar a minhas 

argumentações ao longo do terceiro capítulo.O intuito deste capítulo é fazer um panorama 

das músicas escutadas nas favelas em geral e dos integrantes ECG, para no terceiro capítulo 

fazer um reflexão de como essas músicas estão inseridas no ECG. 

No terceiro capítulo, discuto a inserção da música erudita  na favela da Grota, através 

do ECG. Este capítulo irá abrigar o tema central de minha pesquisa, nele  irei discutir os 

métodos de ensino e aprendizado propostos pelo Projeto, e como a cultura erudita e popular 

se encontram dentro daquele ambiente. Para isso decidi dividir este capítulo em quatro partes 

que irão abrigar a temática de aprendizado e dinâmicas da OCG. Na primeira faço uma 

reflexão da cultura da música de concerto, nesta parte apresento algumas dinâmicas presentes 

na música de concerto, que são parte de uma cultura europeia e elitista: para isso optei dividir 

este item em dois tópicos que irão introduzir as práticas da música de concerto para o leitor: 

primeiramente faço uma breve descrição do modelo da teoria musical ocidental, comentando 

algumas práticas relacionadas à questão da teoria musical ocidental excluir outras concepções 

sonoras, que não a concepção ocidental. Após essa introdução teórica, realizo uma reflexão 

acerca das práticas relacionadas a música de concerto, foco nas práticas corporais presentes 

neste universo, observando as posturas corporais e o sentido da audição.  

 Na segunda parte irei abordar os métodos de ensino propostos pelo Projeto, e a 

maneira de aprendizado no ECG, nesta parte irei analisar depoimentos de professores e de 

alunos, sobre as aulas e ensaios da orquestra, e conversas que tive com os coordenadores, 

Leonora Pinto Mendes e Márcio Paes Selles. Argumento que há uma tentativa de aproximar 

a música erudita para o contexto da favela. Cito alguns exemplos de aulas que utilizaram o 

funk como ferramenta para exemplificar a teoria musical ocidental: como exemplo as  aulas 
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de percepção musical, e arranjos musicais voltados para a cultura popular. Logo em seguida 

opto por fazer uma reflexão sobre o espaço físico do ECG, e argumento que isso irá 

influenciar a música e práticas do dia-a-dia da orquestra.  

Por último irei analisar a inserção da cultura local no ECG. Analisando a dinâmica 

das escolhas dos repertórios da orquestra, observando quem são as pessoas responsáveis por 

essas escolhas, e se há diálogo com os alunos na construção desses repertórios. Analiso 

também o evento “MostrArte” que ocorreu no próprio ECG, e que contou com apresentações 

de diversos grupos de alunos e ex-alunos, onde pude observar a escolha de repertório 

proposta por cada grupo, e comparar com o repertório tocado na OCG, com isso fazendo uma 

reflexão dos repertórios proposto no Projeto. 
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CAPÍTULO I. DESCRIÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DA GROTA BASEADO 

NUM RESGATE MEMORIAL DO LOCAL 

 

Gostaria de iniciar esta parte do trabalho, resumindo um pouco minha trajetória na 

música, relacionando-a com alguns aspectos que venho observando na Orquestra da Grota. 

Comecei minha trajetória na música no ano de 2005, ao me envolver em um Projeto chamado 

“Aprendiz – Música nas Escolas”2 na Escola Municipal Portugal Neves3, situada no trevo de 

Piratininga, relativamente perto de minha casa. Na época eu tinha por volta dos 11 anos de 

idade e desde esta época venho estudando música, o que tem me defrontado cada vez mais 

com curiosidades e questões acerca da natureza desta atividade. 

Minha entrada no curso de  Antropologia da UFF, em 2013, levou-me a me afastar 

parcialmente do Projeto Aprendiz por incompatibilidade de horário, até ficar um certo 

período totalmente afastado. Em meados do segundo semestre de 2014, entretanto, me 

ofereceram uma bolsa de monitoria e eu retornei ao Projeto. Nesse  retorno, comecei a 

observar que as atividades realizadas pelo Projeto poderiam fornecer um tema e as questões 

para o desenvolvimento de uma monografia em antropologia. Então comecei a elaborar 

questões em torno do Projeto e a me interessar cada vez mais pela temática. Mas, como 

integrante do Projeto, achei que seria muito difícil elaborar a pesquisa, já que, de certo modo, 

eu era um dos “nativos”. Assim sendo, me veio a ideia de estudar o Projeto Orquestra de 

Cordas da Grota, um Projeto com  propósito semelhante ao Projeto Aprendiz, mas tendo uma 

ideologia diferente, a qual será abordada mais à frente. A Orquestra de Cordas da Grota é 

uma das muitas ações realizadas no Espaço Cultural da Grota (ECG), uma organização da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, localizada na comunidade da Grota do Surucucu, em São 

Francisco, Niterói. 

 
2 O Aprendiz música nas escolas é um Projeto oferecido pela prefeitura de Niterói dentro das escolas 

municipais.  
3 Escola Municipal Francisco Portugal Neves. 
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(Figura 1: http://wikimapia.org/#lang=pt&lat=-22.907527&lon=-

43.080568&z=15&m=w&show=/20916590/pt/Favela-Grota&search=Grota) 

 

No site do ECG (http://ecg.org.br/Projetos/) pode-se acessar algumas informações 

importantes. O objetivo da organização é definido como sendo: 

.../ contribuir para o desenvolvimento pessoal de quem se encontra 

em situação de vulnerabilidade, através da identificação e 

potencialização de talentos e vocações, construção de capacidades 

artísticas, ampliação da diversidade cultural, formação para prática 

cidadã, garantia dos direitos essenciais, profissionalização e inserção 

no mercado de trabalho. 

 

Sua missão é descrita do seguinte modo: 

 

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. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1 Mapa da localização do ECG 

http://wikimapia.org/#lang=
http://wikimapia.org/#lang=pt&lat=-22.907527&lon=-43.080568&z=15&m=w&show=/20916590/pt/Favela-Grota&search=Grota
http://wikimapia.org/#lang=pt&lat=-22.907527&lon=-43.080568&z=15&m=w&show=/20916590/pt/Favela-Grota&search=Grota
http://wikimapia.org/#lang=pt&lat=-22.907527&lon=-43.080568&z=15&m=w&show=/20916590/pt/Favela-Grota&search=Grota
http://wikimapia.org/#lang=pt&lat=-22.907527&lon=-43.080568&z=15&m=w&show=/20916590/pt/Favela-Grota&search=Grota
http://wikimapia.org/#lang=pt&lat=-22.907527&lon=-43.080568&z=15&m=w&show=/20916590/pt/Favela-Grota&search=Grota
http://wikimapia.org/#lang=pt&lat=-22.907527&lon=-43.080568&z=15&m=w&show=/20916590/pt/Favela-Grota&search=Grota
http://wikimapia.org/#lang=pt&lat=-22.907527&lon=-43.080568&z=15&m=w&show=/20916590/pt/Favela-Grota&search=Grota
http://ecg.org.br/projetos/
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Entre os diversos Projetos realizados pelo ECG menciono: Pontão de Cultura 

MostrArte, Multiplicando Talentos, Orquestras (Orquestra de Cordas da Grota, Orquestra 

Jovem da Grota, Orquestra Experimental da Grota, Conjunto de Flautas; Orquestra do Badu; 

e Orquestra de Maricá), Musicalização na pré-escola, Mobilizando Talentos. Muitas destas 

ações se desenvolvem em distintos lugares através de seus Núcleos tais como: Niterói – 

Jurujuba, no C.E. Fernando Magalhães; Charitas, na C.E. Maria Pereira das Neves; Ititioca, 

na E.M. Vila Costa Monteiro; Badu, no CIEP Di Cavalcanti, no C.E Paulo Assis Ribeiro – 

CEPAR, e no grupo espírita Casa de Pedro; Vital Brazil, no C.E. Guilherme Briggs; São 

Domingos, no IEPIC; Maricá – Centro, na E.M. Joana B. Rangel; São Gonçalo – Coelho, no 

Núcleo Espírita Chico Xavier; Itaboraí – Apolo II, na Igreja S. Francisco de Assis, Nova 

Friburgo – Mury, no Núcleo Comunitário Luz da Serra. 

 

(Figura 2: Mapa de localização dos núcleos de Niterói) 
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(Figura 3: Mapa de localização dos núcleos fora de Niterói) 

 

Uma das motivações que me levou à Grota foi ter cursado a disciplina Antropologia 

das Emoções na UFF. Quando, no início desta disciplina veio a proposta de fazer um trabalho 

etnográfico, na mesma hora me veio a temática da presença da  música clássica em favelas 

através de projetos sociais. Durante uns minutos fiquei com a questão de onde estruturar meu 

campo, e como seguir a pesquisa. Foi quando de repente me veio à cabeça a ideia de fazer 

um trabalho sobre a Orquestra da Grota, que não conhecia, mas que já tinha algumas 

referências. 

Quando comecei minhas idas ao campo, pensava que iria encontrar algo semelhante 

ao Aprendiz, mas, assim que entrei na Orquestra da Grota senti que as relações, as pessoas, 

os professores, se configuram como algo bastante distinto daquilo que eu já estava 

acostumado no Aprendiz. Comecei a ir a campo com uma proposta de estudar o que mudaria 

a vida educacional desses jovens que participam ativamente da Orquestra da Grota. Tudo 

indica que havia encontrado o contexto certo para desenvolver de alguma forma meu objetivo 

primário, que é saber em que medida  esses Projetos sociais conseguem abranger a 

comunidade local e de que modo afetam a subjetividade de seus membros.   
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1.1 ENTRANDO NO CAMPO 

 

Minha entrada em campo se inicia com um contato com Márcio Paes Selles4 e Lenora 

Pinto Mendes5, coordenadores do Projeto da Grota, os quais já conhecia, pois já haviam 

participado do Projeto Aprendiz. Conversei com Lenora através da rede social Facebook e 

disse que gostaria de fazer uma pesquisa no ECG. Lenora me convidou para eu ir lá no ECG 

em um sábado para conhecer o espaço e conversar sobre a minha proposta de meu Projeto de 

pesquisa. No sábado seguinte, fui lá conhecer o espaço, Lenora me contou um pouco sobre a 

Orquestra e sobre o surgimento do Projeto, que havia sido criado pela mãe do Márcio, no 

próprio quintal de sua casa, oferecendo oficinas de manejo e preparação de hortas. Pode-se 

dizer que o Projeto da Grota tem como objetivo, não só o ensinamento da música, mas 

também, propostas de integrar  a comunidade local no Projeto.  

Neste mesmo dia já fui observando alguns pontos interessantes para serem 

desenvolvidos, tendo em mente as ideias que absorvi durante o curso de antropologia das 

emoções. Para minha grande surpresa, eu encontrei meu antigo professor de flauta transversa 

do Projeto Aprendiz, Igor Siqueira, fazendo um Projeto de extensão, nomeado ”Percepção” 

6, vinculado à UNIRIO que ocorre no ECG junto com a professora doutora Adriana Miana 

de Faria7 da universidade. Considerei esta uma ótima oportunidade para me inserir em um 

grupo, para começar a interagir com o pessoal da Orquestra.  

 
4 Formado em História pela UFF e Master of Fine Arts no Sarah Lawrence College (EUA). Doutor em 

História pela UFF. Trabalhou na UFF de 1984 a 2018 junto ao Conjunto de Música Antiga da UFF com o 

qual realizou concertos no Brasil e no Exterior. Coordenador do Projeto Aprendiz, Música nas escolas de 

2001 a 2006. Coordenador de Música do Centro de Artes UFF de 2011 a 2017. Dirigente do Coro da UFF 

desde 2007. Professor de música da Escola Nossa de 1991 a 2011. Fundador da Orquestra de Cordas da 

Grota onde atua como professor de música desde 1995. 
5 Formada em Licenciatura em Educação Artística na UFRJ e Master of Fine Arts, no Sarah Lawrence 

College (EUA). Doutora em História pela UFF. Trabalhou como musicista na UFF de 1984 a 2018 junto 

ao Conjunto de Música Antiga da UFF com o qual realizou concertos no Brasil e no Exterior. Com o Música 

Antiga da UFF gravou diversos CDs temáticos, entre eles “Cânticos de Amor e Louvor”, “Lope de Veja 

poesias cantadas”, “Carmina Burana”, “Medievo Nordeste” e “Milagres de Santa Maria”. Professora de 

Artes da rede estadual desde 1987. 
6 “O Projeto se propõe a trabalhar o ensino/aprendizagem da percepção musical, incentivando a emissão 

vocal, a improvisação e a criação. Oferece atividades lúdicas com o objetivo de promover a conscientização 

melódica, rítmica e harmônica. Tem como público alvo participantes de Projetos sociais, estudantes de 

graduação e outros interessados.” Trecho retirado do currículo Lattes da professora Adriana Miana de Faria 

(http://lattes.cnpq.br/0043759595854301, acesso 15 de abril de 2019 ás 16:20) 
7 Doutora em Música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. Mestre na área de 

Musicologia (1997), bacharel em Música, com habilitação em Composição (1992) e graduação em 

Educação Artística, Licenciatura Plena (1994), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 

Professora (adjunto IV) da UNIRIO. Atua nas áreas de Educação Musical (percepção musical e processos 

de musicalização), Composição, Direção Musical e Ambientação Sonora - desenvolvendo trabalhos com 

construção de objetos sonoros e instrumentos musicais não convencionais e suas utilizações. Coordena os 
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Assim sendo, passei a frequentar as aulas e pude acompanhá-las com facilidade, pelo 

fato de já ter uma bagagem de conhecimento nessa área. Com o passar do tempo fui me 

inserindo no grupo e tomando uma posição dentro do grupo, que caracterizo como a de um 

antropólogo/músico participante. Penso que esta condição me permitiu construir uma 

favorável entrada em campo, no qual fui sendo cada vez mais visto como “parte” da 

paisagem. 

 

1.2 DA HORTA AO VIOLINO 

 

Na verdade, eu já estava aqui antes da música começar. Eu vinha trabalhar com a 

mãe do Márcio. Ela [Otávia Paes Selles] já fazia um trabalho em um espaço que 

não tinha casa, só tinha um terreninho que fazia uma plantaçãozinha. Para trabalhar 

com terra, coisa que criança gosta. Inclusive até hoje o local é conhecido como 

horta por conta dessas coisas que fazíamos aqui a muito tempo atrás. E foi assim 

que eu conheci a mãe do Márcio, vindo para cá brincar com a terra. (Trecho 

retirado de uma entrevista realizada, no dia 28 de setembro de 2016, com o 

professor é Zé Carlos Vidal “Katunga”, Grifos do autor). 

     

  Zé Carlos, nascido com o apelido de Katunga, é um personagem que serve para 

compreendermos um pouco da trajetória do Projeto. Katunga narra sua experiência no ECG, 

começando antes mesmo do Espaço, como está descrito no trecho acima, a relação dele com 

o espaço, que hoje é conhecido como ECG, começa com a relação dele com a terra, mas mais 

do que isso, acho que  a frase “E foi assim que eu conheci a mãe do Márcio, vindo para cá 

brincar com a terra” , retrata que o início do Projeto, de uma iniciativa adotada pela Otávia 

Paes Selles, de propor novos métodos para acolher jovens e crianças que passavam o dia na 

rua.    

O Projeto que hoje é conhecido como ECG, teve sua origem em 1983, por iniciativa 

de Otávia Paes Selles, mãe do Márcio Paes Selles, que na época era professora aposentada. 

Primeiramente o Projeto originou-se com aulas de reforço escolar, com os jovens que 

frequentavam a “Horta”, para evitar que esses alunos não abandonassem a escola,  e com 

tempo mais jovens da Grota foram chegando para as aulas . A evasão escolar ocorria pela 

precariedade do nosso ensino público, caracterizada por infraestruturas precárias, reduzido 

contingente de professores, poucos recursos, o que dificulta o acolhimento de todos os jovens 

 
Projetos de Extensão Universitária "Percepção" e "Construção", com atividades em Projetos sociais e 

espaços públicos. 
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do entorno. Após a criação da orquestra (evento que irei narrar mais adiante), e com esse 

mesmo cenário educacional, muitos jovens da Grota tinham que ir à coordenação  da escola 

local8 pedir vaga para poder estudar, e como a escola  sofria dos mesmos problemas citados 

acima, a coordenação selecionava os jovens de acordo com alguns critérios, para determinar 

se aquele jovem merecia de fato a vaga. Se esse jovem fosse na escola dizendo que fazia 

parte da Orquestra, a coordenação da escola “arrumava a vaga”9, facilitando o ingresso do 

jovem. Em entrevista com o Márcio Paes Selles, ele conta que teve um caso, de um jovem 

que na época nem participava da Orquestra, mas foi até a escola dizendo que fazia parte da 

mesma, para conseguir uma vaga na escola. Depois de algum tempo esse jovem entrou no 

Projeto, e posteriormente na Orquestra. Observo, frente a esse caso que a adesão ao Projeto 

da Grota, assim como a Projetos semelhantes em favelas, de certa forma funciona como um 

indicador, uma prova do esforço, do comprometimento e até mesmo do caráter dos jovens 

moradores da favela. Chamo, portanto, a atenção ao fato de que o privilégio da vaga aos que 

participam do Projeto, sublinha a ideia muito disseminada de que o destino pessoal é, em 

grande medida, de responsabilidade individual. A pessoa bem sucedida deve suas conquistas 

quase que exclusivamente ao seu mérito, excluindo-se as condições de desigualdade 

estrutural como um fator determinante. 

Em 1994 Márcio Paes Selles começou a dar aulas de flauta doce para os jovens que 

frequentavam o espaço. Os estudantes foram gostando e se interessando mais por música. A 

partir das aulas os próprios alunos começaram a reivindicar aulas de violino e outros 

instrumentos, pelo fato de que alguns desses alunos já tinham algum conhecimento sobre 

estes instrumentos, através de um luthier local, chamado Jonas Caldas, cujos filhos 

integraram a Orquestra e hoje são músicos profissionais vivendo nos EUA. 

“Eles que quiseram, porque tinha o Jonas que morava aqui. O Jonas faz 

violinos, violoncelos e contrabaixos, ele é luthier. Daí eles ficaram 

interessados... Porque os filhos do Jonas já tocavam, e então eles vieram 

tocar com a gente, foi quando, então, formamos a nossa Orquestra de 

cordas. Aí começaram a chamar a gente para tocar em chá beneficente e 

festas, meio que de brincadeira.” (Trecho retirado de uma entrevista 

realizada, no dia 7 de maio de 2016, com o coordenador do Projeto, 

Márcio Paes Selles) 

 Observo que os próprios alunos demandaram aulas de violino, o que me leva a discutir 

alguns pontos sobre o simbolismo desse instrumento e da música que ele representa. A 

 
8  Escola Municipal Helena Antipoff, localizada fora da favela. 
9  Expressão utilizada pelo próprio Márcio, falando sobre a questão 
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música clássica é, de maneira geral, apresentada como sendo a música mais respeitada e 

frequentemente colocada em um patamar acima dos demais gêneros, tendo sido classificada 

como a música universal, o que reflete a perspectiva evolucionista e etnocêntrica dessa 

representação. Também conhecida como música erudita, essa tradição artística é 

reconhecidamente de origem europeia e tributária da modernidade.  Já alguns outros gêneros 

populares, como o pop, rock, axé, — até mesmo o samba, são vistos por certos setores com 

um outro olhar, mas ainda assim são considerados “aceitáveis” 10 pelas elites.  

Porém, quando falamos em música contemporânea de comunidades periféricas, nos 

referimos, de maneira geral, ao funk e ao rap . Os dois gêneros são vistos por certas categorias 

mais elitizadas como sendo de um estatuto inferior, seja por se originar da cultura de massas, 

seja por agregar elementos da cultura norte-americana, consideradas exógenas. O rap, assim 

como o funk, que tempos atrás fazia parte de uma cultura marginal, hoje em dia vem 

ganhando mais espaço e respeito entre uma parcela da população. Sendo assim, de um lado 

temos a música clássica que goza de um estatuto elevado e que é colocada como superior e 

universal por todo um setor da sociedade, e por outro lado, o funk, frequentemente 

representado como inferior e em grande parte como não sendo considerado uma manifestação 

cultural.  

Talvez mais do que qualquer outro instrumento, o violino materialize esta ideia da 

música erudita sendo superior, pelas suas possibilidades técnicas virtuosísticas e por sua 

sonoridade. O violino  é um instrumento musical elaborado no século XVI como o produto 

mais bem acabado de uma nova concepção musical que marcará a música de concerto do 

Ocidente moderno no quadro da ideologia do progresso e da racionalidade iluminista. Desse 

modo, o violino tem um valor social especial para certos setores formados na tradição da 

música erudita. Nesse sentido, a pessoa que toca o violino adquire frequentemente um status 

mais elevado. Podemos assim, contrastar as situações de alguém tocando violino em uma 

orquestra clássica com um Mestre de Cerimônias cantando e improvisando rap e observar 

que estas se desenvolvem em quadros morais, sociais e valorativos bem distintos. É verdade 

também que a grande difusão dos meios de comunicação e informação tem colocado esses 

mundos musicais e sociais em contato com muito mais frequência. Mundos musicais, morais 

e valorativos têm se misturado, desafiando fronteiras mais tradicionais como a estabelecida 

entre erudito e popular. Sabe-se, também, que o próprio violino seguiu carreiras distintas, 

 
10 Sei que o termo “aceitáveis” parece meio forte, mas a ideia é fazer um abordagem geral, para introduzir 

uma ideia que desenvolverei ao longo deste trabalho. 
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sendo apropriado em contextos distintos da música de concerto, figurando em formações e 

gêneros populares em muitos contextos musicais. Projetos como a Orquestra da Grota têm 

promovido essa aproximação e, sobretudo, permitido que categorias sociais que, 

normalmente não teriam acesso à música erudita, passem a ter. É possível dizer que o Projeto 

permite à população periférica de uma favela acessar um mundo musical que esteve por 

muito tempo represada por categorias elitizadas, por meio de sua reprodução muito restrita 

através da educação em círculos muito fechados. Procurarei mostrar que este Projeto não 

apenas democratiza o acesso a este universo musical, mas flexibiliza o repertório 

normalmente atribuído a uma orquestra de cordas, incorporando-se outros gêneros musicais. 

A criação da Orquestra de cordas, foi um passo muito importante para construção do 

Projeto como um todo, que foi a partir desse ponto que este foi ganhando visibilidade e 

prestígio em Niterói, e então possibilitou a criação do ECG, com aulas de inicialização 

musical, grupos musicais, como o grupo de flautas, o grupo “Negros e vozes”, o Projeto 

MostrArte, entre outros. 

 

1.3 “NOS JUNTAMOS E TOCAMOS” 

“[...]E ele [Márcio Paes Selles] falou ‘O que vocês acham de tocar 

violino?’ [...]” 

(Trecho retirado de uma entrevista realizada, no dia 28 de setembro de 

2016, com o professor é Zé Carlos Vidal “Katunga”) 

 

 

Com a Orquestra formada, o Projeto da Grota foi começando a ganhar atenção e 

prestígio, dentro e fora da favela. O que antes era chamado de “Horta”, passou a ser chamado 

de Orquestra. E além dos violinos, foram chegando as violas, os violoncelos, e os 

contrabaixos. Com a ampliação dos instrumentos, começou a faltar professores para ensinar 

esses instrumentos. Foi quando então alunos, como o Katunga, começaram a ajudar Márcio 

e Lenora a darem aulas. Katunga começou a assumir alguns dias que nem Márcio nem Lenora 

conseguiriam chegar para dar aula. Com isso Marcio e Lenora, conversaram com o Katunga 

para abrir uma turma definitiva na qual ele seria o professor. Katunga foi o primeiro aluno, 

então, a virar professor da Grota. Esse acontecimento vira um marco em minha pesquisa, 
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pois Katunga se torna um personagem importante, pela sua trajetória e o seu trânsito dentro 

do Projeto como um todo. 

“Eu trabalho basicamente com música né, mas eu não escolhi, as coisas só 

acontecem, quando percebi já tava dando aula.” (Trecho retirado de uma 

entrevista realizada, no dia 28 de setembro de 2016, com o professor é Zé 

Carlos Vidal  “Katunga”)  

Katunga sempre foi um cara ligado com a música e outras expressões artísticas, 

nasceu numa família ligada ao samba, onde desde pequeno ouvia e via pessoas tocando e 

cantando ao seu redor, não só a música está presente em sua família, mas também o grafite. 

Seu primo, Felipe “Blunt”11, é um grande grafiteiro de Niterói, que inclusive participou e 

participa em eventos do Espaço Cultural da Grota, grafitando paredes do local. Pegando a 

fala acima, Katunga descreve sua relação com a música como algo que foi crescendo 

naturalmente em sua vida, utilizando a noção trabalhada por Howard S. Becker em seu texto 

“Mundos Artísticos e Tipos Sociais” em diálogo com a teoria proposta pelo antropólogo 

Bourdieu em seu livro “A Distinção”, conseguimos enxergar melhor a relação de Katunga 

com o mundo da música, já que ele nasceu em um mundo artístico, sendo assim desde cedo 

ele teve contato com o mundo da música. Em conversas que tive com Katunga, ele contou 

que a família dele sempre foi do mundo do samba, e desde pequeno ele teve esse contato 

natural. Assim como Katunga, outros alunos que ingressaram na Orquestra, acabavam 

somando suas bagagens musicais à Orquestra. E, por outro lado, na Orquestra, assim como 

no Espaço Cultural da Grota, e principalmente pelos coordenadores, essas influências de fora 

não só são sempre bem-vindas, mas também muitas das vezes são incentivadas, tornado o 

Espaço Cultural da Grota um local de troca cultural e respeito cultural. 

No começo da Orquestra, Marcio emprestava fitas cassetes para os alunos irem se 

familiarizando com a música clássica, porém alguns alunos já conheciam algumas das obras, 

já que algumas músicas clássicas estão no dia-a-dia da nossa sociedade, por estarem presentes 

em filmes, desenhos, jogos. Podemos ver que a música clássica não está de fato, longe do 

cotidiano popular, mas sim ela é colocada propositalmente em um patamar superior. Esse 

 
11 Felipe “Blunt”  é um dos maiores grafiteiros presente na cena atual de Niterói. Blunt já 

participou de inúmeros eventos culturais, em sua maioria, eventos voltados para cultura 

“underground”, como rodas de rima (batalhas de MC’s), e eventos relacionados a favela em geral, 

como foi o caso de seus grafites no ECG. Vale mencionar ainda, que Blunt já fez algumas 

exposições de seu grafites em telas, em alguns espaços da cidade, como exemplo o CENTRO 

CULTURAL PASCHOAL CARLOS MAGNO, localizado no Campo de São Bento, no bairro de 

Icaraí em Niterói. 
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distanciamento entre a música erudita e a música popular, ganha força com alguns fatores 

externos aos da música, fatores esses geográficos, socioeconômicos e políticos.  

 

 

 

1.4 UMA ORQUESTRA NA GROTA 
 

O estudo da música possui em sua prática vários campos de 

atuação que contemplam estratégias e objetivos distintos dentro 

dessa área macro. A etnomusicologia é um desses campos. Ela traz, 

em suas perspectivas, o estudo da música em âmbito mais amplo, 

considerando e entendendo que essa arte não deve ser estudada 

apenas enquanto fenômeno acústico, mas, que deve ser levado em 

consideração, o contexto sociocultural relacionado às diversas 

músicas dos diferentes grupos humanos. (MEIRA, Gledson, s.d, 

p.01) 

 

A partir  das observações de Meira, proponho trabalhar nesta parte do capítulo, a 

questão de como é a relação do espaço cultural da Grota, com o resto da comunidade. Tendo 

em vista que um fator determinante para construção artística é o meio onde ela é produzida, 

portanto a Orquestra da Grota irá refletir parte de sua cultura local. Sendo assim, para melhor 

entendermos o funcionamento do Espaço Cultural da Grota, temos que olhar para o que está 

em volta dele.   De acordo com o etnomusicólogo Tiago de Oliveira Pinto, a questão do 

estudo da música em etnomusicologia, vai muito além do som e passa a ser levado em conta 

a performance e o contexto sociocultural como aponta o Gledson Meira. Só quando 

conseguirmos traçar essa ponte, entre a música e o local onde ela está inserida, poderemos 

de fato fazer uma etnomusicologia.   

Outro ponto importante para a compreensão das ideias que abordo ao longo de minha 

monografia, é a relação da favela com o resto da sociedade. Moradores de favelas carregam 

estereótipos ligados a violência e criminalidade. Como já citei no início deste capítulo, esses 

estereótipos servem para desmotivar os jovens oriundos de favelas, seja por faltas de 

oportunidades, ou por falta de fé na sua índole. Essa questão irá cruzar a minha pesquisa, no 

sentido que muitas ONG’s se instalam em favelas para dar a oportunidade dos moradores 

desconstruírem esses estereótipos, só que por outro lado os moradores que não querem, pelos 

mais diversos motivos, são taxados de desinteressados. A partir de minha observação e 
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conversas com integrantes do Projeto, observei que a participação dessas pessoas em Projetos 

de ONG’s, passa a ser necessária para legitimação de qualquer demanda que poderá ser 

apresentada no futuro, demanda que muitas das vezes só será ouvida, pelo fato da pessoa que 

demandou seja presente nas ONG’s, e nos Projetos oferecidos na favela. O próprio Márcio 

Selles, conta em uma entrevista, que um aluno (que na época do ocorrido, não era membro 

da Orquestra), foi solicitar uma vaga na escola local, e no primeiro momento a escola negou 

a solicitação, justificando que não havia mais vagas na escola. O menino disse então,  que 

fazia parte da Orquestra e depois desta informação a escola mudou seu discurso e arranjou 

uma vaga. O episódio narrado anteriormente se dá pelo fato da favela da Grota possuir em 

média  cinco a seis mil habitantes - segundo dados de um dos postos de saúde da localidade 

- e as escolas ao redor não têm condição de oferecer vagas para todos os jovens da Grota, por 

isso optam por impor alguns critérios para selecionar esses jovens para as vagas da escola. 

Esse relato só reforça a questão que apresento acima, que o morador de favela já nasce tendo 

que provar o seu caráter, enquanto o mesmo não é cobrado das outras classes e esse fato serve 

para segregar ainda mais as classes sociais. Com isso muito dessas pessoas querem se 

distanciar do estereótipo da favela, para assegurar direitos, como o exemplo citado acima. 

Alguns jovens que conseguem sair do estereótipo do favelado não querem ser reconhecidos 

como pertencentes a favela, para tentar fugir dos estigmas que são impostos a eles Dessa 

forma começa a ocorrer uma segregação no interior da própria  favela, por ambos os lados: 

tanto de alguns jovens não querem (ou não são) vistos como  favelados, como de alguns 

moradores da favela, que não querem que esse jovem seja comparado com eles, de forma que 

esses jovens passam a não pertencer mais àquele meio “social” da favela. Deixando estes 

jovens em um limbo, não pertencendo a  cultura da música clássica erudita, e também já não 

pertencendo mais a sua “própria cultura”.       

Sendo assim finalizo esse capítulo, introduzindo a questão do funcionamento cultural 

da favela e nos próximos capítulos  abordarei questões como o intercâmbio cultural, que vem 

sendo propostas por Projetos sociais equivalentes aos da Orquestra da Grota. Abordarei os 

aspectos semelhantes que são encontrados nas diretrizes de ONG’s com viés cultural voltado 

para a juventude. Utilizo autores que irão discutir questões semelhantes, em outros Projetos 

parecidos com a Orquestra de Cordas da Grota, para com isso abrir uma discussão mais 

aprofundada sobre  o papel da OCG na construção de um novo senso de cultura, e até que 

ponto esse novo senso não irá desqualificar a cultura local, em suas expressões artísticas 

características, como o funk, o rap, o pagode, e o samba. Para introduzir estas questões, 
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discutirei no capítulo seguinte questões relacionadas à cultura musical da favela, passando 

pela questão do consumo artístico à produção musical da favela. 

 

  

 

CAPÍTULO II. MÚSICA NA FAVELAS 

 

Neste capítulo realizo uma reflexão sobre o que se escuta e o que se produz de música 

em favela, procurando responder por que os estilos musicais produzidos nas favelas carregam 

estigmas negativos, tornando-se vítimas de um preconceito musical?  Esse capítulo servirá 

como base para a construção dos capítulos seguintes, pois a questão da produção cultural da 

favela serve como fundamento para construção de minhas argumentações a respeito da OCG. 

Para essa reflexão ficar mais clara ao leitor, optei por dividir esse capítulo em quatro partes. 

Em “O consumo musical na favela da Grota”, procuro pensar o universo das músicas ouvidas 

na Grota. Na segunda parte abordo a produção musical oriunda das favelas e a 

representatividade dessas produções musicais oriundas das favelas, focalizando três estilos 

musicais característicos da favela, sendo eles, o funk, o rap e o samba.  Analiso brevemente 

os impactos do cotidiano da favela sobre as letras produzidas nesses contextos. Na terceira 

parte deste capítulo discuto como algumas características desses  estilos musicais são 

interpretadas de forma pré-conceituosa levando à sua marginalização. Finalizo o capítulo 

discutindo a partir de minhas idas a campo, o gosto musical dos participantes da orquestra. 

Para essa parte utilizo além da observação, dados obtidos em entrevistas com alunos e 

professores. 

Tendo em vista que as atividades da OCG se situam no contexto de uma favela, 

envolvendo seus moradores e seus modos de vida, passei a me defrontar com questões gerais 

sobre estes territórios ao longo de meu trabalho de campo. Entretanto, meu  objetivo não é 

produzir uma extensa discussão em torno de questões relacionadas às favelas, como por 

exemplo, a complexa trama envolvendo o tráfico de drogas e a violência instaurada nestes 

territórios. Este capítulo tem o objetivo de contextualizar, para os leitores leigos, alguns 

aspectos relacionados ao universo das favelas e sua população.  
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2.1 O QUE SE ESCUTA NAS FAVELAS 

 

Hoje em dia quando se fala em música de áreas periféricas, especialmente  de favelas, 

nos referimos principalmente ao funk. O funk brasileiro, especialmente em sua versão 

carioca, é um gênero musical fortemente associado às áreas periféricas da cidade, cujo 

conteúdo é frequentemente voltado para a expressão da dura vida cotidiana da população das 

favelas, incluindo pobreza, violência e opressão à qual é historicamente submetida. Embora 

o funk tenha se desenvolvido em áreas periféricas, seu ponto de partida é mais central, como 

Hermano Vianna explicita, “Apesar   de  hoje  o   circuito   funk  carioca  ser  manifestação 

cultural  predominante  suburbana,  os primeiros bailes foram realizados na Zona Sul, no 

Canecão, aos domingos, no começo dos anos 70 (1987, p. 50)”. Ainda que o funk seja um  

dos estilos musicais mais escutado em favelas, cito outros estilos que também, tem uma forte 

adesão entre moradores das favelas, como o pagode e o samba, que também estão muito 

presente em confraternizações das famílias e amigos nos finais de semana. 

Em muitas de minhas idas a campo pude observar que o estilo mais escutado na favela 

da Grota, era o funk. Pelo fato de a ECG se situar dentro da favela, tive a oportunidade de 

escutar o que estava sendo tocado especificamente na Grota pois, muitas das vezes, as 

músicas que tocavam no entorno do espaço, ecoavam para dentro do ECG.  

 O funk produzido em favelas, deve ser  diferenciado claramente  dos funks tocados 

hoje em dia nas novelas da TV Globo e na mídia tradicional. Há uma divisão clara entre o 

funk que é considerado aceitável para a sociedade e o funk que é “proibido”, refletindo-se na 

divisão dos sub-gêneros do funk, onde há um sub-gênero para esses funks proibidos de tocar, 

o chamado “funk proibidão”. Dentro do meio musical do funk, quero destacar três subgrupos. 

O funk ostentação teve sua origem em São Paulo no ano de 2008.  

                   Distancia-se da  temática  lírica  do  carioca e seus  intérpretes não  

se inspiram  no  universo  da  favela   como  no  funk raiz da 

década de 1990; ou no erótico e no crime, como o  new funk 

do novo milênio. A temática abordada flerta  com  a  estética  

do gangsta rap americano,  fazendo  apologia  ao  estilo  de  

vida  rodeado por mulheres e bens de consumo de alto custo, 

como veículos e roupas e acessórios de grife (BESCHIZZA, 

2014, p. 20). 

 O funk ostentação surge como uma resposta aos dilemas colocados pelo modo de 

vida centrado no consumo. Já que o mesmo prega uma ideologia de aquisição e acumulação 

de bens Baseada na forma de consumo das classes média, média-alta e alta, essa ideologia 
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tem com o viés se mostrar superior ao outro através dos bens de adquiridos . A ideologia de 

acuumulação de bens, tem relação com as idéias protestantes no século XVI. Para Weber 

(XXXX) o fenômeno de acumular bens, proposto pelo sistema capitalista, só foi possível por 

causa da adesão igreja protestante à essa ideologia. 

Para o fenômeno de ostentação ocorrer entre os jovens que englobam o universo do 

funk ostentação, muitos desse jovens tendo uma condição financeira um pouco melhor do 

que os outros moradores da favela, optam por não deixar de morar na favela, já que a 

condição financeira adquirida só possibilitaria o “ostentar” dentro da mesma, fazendo com 

que esses jovens passem a ter um padrão de consumo voltado para vestimentas de marcas 

caras e acessórios de ouro e prata. . Por esse fato podemos observar jovens morando em 

“barracos”, com uma infraestrutura precária, mas com suas vestimentas custando milhares 

de reais, vestimentas essas que servem como uma máscara social para demonstrar um estilo 

de vida, como Daniel Miller (1954) exemplifica. Também podemos observar MC’s que 

optam por construir casas luxuosas dentro das favelas, não só pelo motivo de ostentar, mas 

pelo fato de que, se fossem morar em outras regiões da cidade, eles iriam sofrer preconceito 

por serem originários da favela.Dentre os artistas presentes nesse estilo podemos citar, MC 

Guimê, MC Lon, MC Gui e MC Pocahontas.   

O funk proibidão, como mencionado anteriormente, tem como características o uso 

frequente de palavrões e letras com menções ao crime e as drogas “ilícitas”, como a maconha.  

O estilo pode ser comparado ao estilo norte-americano gangster rap, onde também há uma 

exaltação desses temas. Alguns artistas da periferia, como o MV Bill, irão argumentar que o 

funk proibidão irá tratar apenas da realidade da favela, com isso podemos observar que há 

uma tentativa de silenciar essa realidade, pois ele parte de um princípio de denunciar práticas 

violentas dentro das favelas. Além disso podemos observar que há diversas letras que irão 

enaltecer as facções criminosas, como: Comando Vermelho, Terceiro Comando, Terceiro 

Comando Puro e Amigos dos Amigos. Cito brevemente alguns artista presente nesse estilo, 

entre eles MC Daleste, MC Smith e o MC Colibri. 

Por último, trato sobre o novo ritmo de funk, denominado “150 BPM”, um ritmo 

característico do Rio de Janeiro, que nasce em resposta ao funk de São Paulo, como o funk 

ostentação. No documentário do canal Vice na plataforma de video Youtube, “Por Dentro do 
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Funk 150 BPM” produzido no ano de 2018, o produtor musical Polyvox12, menciona que foi 

o criador do funk 150BPM, e que a ideia surgiu a partir do som de uma garrafa pet que seu 

filho batia no chão. Ele gravou esse som e começou mixar, acelerando até 150 BPM (Batidas 

Por Minuto),  incorporando elementos característicos da batida do funk e criando assim a 

famosa batida do “150BPM”. Outro elemento presente neste ritmo, é o fato da letra ser 

cantada mais ou menos na metade do BPM da batida, sendo essa mais uma característica 

marcante do ritmo.  Outro representante que foi fundamental para o grande sucesso do ritmo, 

foi o DJ Renan da Penha13.O DJ foi o responsável por popularizar o ritmo nos principais 

bailes do Rio de Janeiro, e acabou se tornando uma peça fundamental para a difusão do 

“150BPM”, já que ele começou a tocar o ritmo em bailes, e na radio “FM O DIA”. Uma 

terceira pessoa que também foi fundamental para a popularização do ritmo, foi a DJ Iasmin 

Turbininha14, Ela foi a primeira DJ de funk carioca, e uma precursora do movimento “das 

minas” no estilo. A importância dela vem justamente da inclusão de mulheres no universo 

do funk, que sempre foi marcado pela dominação do masculino, e sua figura abre portas para 

um movimento feminino dentro do funk, principalmente dentro do 150BPM. Hoje em dia o 

ritmo conta com inúmeros MC’s,  e cito aqui Mc Livinho, como mencionado anteriormente, 

com a música “Hoje Eu Vou Parar na Gaiola”. MC Livinho é conhecido pelo seu timbre 

característico de voz, além do hit citado, também é responsável por músicas como “Fazer 

Falta”, que atualmente está com 248 milhões de visualizações em seu canal do youtube e 

“Cheia de Marra”, com 350 milhões de visualizações. também cito o MC Kevin O Chris, 

com o sucesso da música “Evoluiu” com a participação do Sodré, com 63 milhões de 

visualizações e quero destacar também a MC Rebecca, com os sucessos “Cai de boca”, 

atualmente com 6 milhões de visualizações, “Sento com talento” com 7 milhões de 

visualizações, e por último o hit “Ao som do 150”, com 24 milhões de visualizações. Esses 

números refletem o sucesso e a popularidade dos MC’s, e demonstram a popularidade do 

ritmo. 

 
12 Diogo Lima, popularmente conhecido como DJ Polyvox, nasceu na Bahia em Jacobina, no ano de 1991. 

Ainda criança, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde morou na comunidade Nova Holanda, 

na zona norte da cidade. O apelido veio de um acidente doméstico, quando chutou seu amplificador da 

marca Polyvox e cortou o pé. Por conta da revolta com toda essa situação, adotou o nome artístico 
13 Rennan Santos da Silva, Popularmente conhecido como Dj Renan Da Penha, nasceu na cidade do Rio de 

Janeiro, no ano de 1994. É o idealizador do baile da Gaiola, que reúne cerca de 10 mil pessoas nos fim de 

semana na Vila Cruzeiro, favela do Complexo da Penha. E autor do grande sucesso “Hoje Eu Vou Parar na 

Gaiola” em  parceria com o MC Livinho. 
14 Iasmin Soares, conhecida como DJ Iasmin Turbininha, nasceu na favela de Manguinhos, Rio de Janeiro, 

tem 22 anos de idade. 
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Mas além do funk, apresento outros estilos musicais bem característicos da favela, 

tais como o rap, o pagode e a roda de samba dos finais de semana. Para começar observo o 

rap, que assim como o funk, é um elemento de contestação e de luta, que vem crescendo e 

ganhando espaço a cada dia. Podemos dizer que ele seria ainda mais importante hoje em dia, 

do que o funk, no sentido de protestar e relatar os acontecimentos em favelas, pelo fato de 

que a maioria dos MC’s que atuam nesse universo, estão  nele só com objetivo de contestar. 

Em uma pesquisa anterior15 que realizei em uma roda cultural de rap localizada no Engenho 

do Mato, na cidade de Niterói, o que se ouvia presente nas falas, era o discurso da 

contestação, de protestar contra a realidade vivida pelos integrantes daquele mundo. Por 

outro lado, tem-se o samba, que irá resgatar a alegria, felicidade, juntando os amigos e 

familiares para rodas e churrascos nos finais de semanas, o que se assemelha ao pagode, que 

também tem a característica de juntar pessoas para festejar. 

2.2 PRODUÇÃO MUSICAL DAS FAVELAS 

 

Nesta seção abordo uma temática chave para a monografia, que é a questão de como 

é produzida a cultura da favela, introduzindo também,  dessa forma, o próximo item deste 

segundo capítulo. 

Como citado anteriormente, o rap e o funk são responsáveis por uma grande parcela 

do consumo musical das favelas, pelo fato dos mesmos serem produzidos em torno do 

cotidiano das próprias favelas. Para o antropólogo e sociólogo Pierre Bourdieu, a questão do 

gosto pelas artes, estaria diretamente ligada ao que ele define pelo  conceito de habitus16. 

Como propõe Bourdieu, o gosto é adquirido através das práticas e experiências, que a pessoa 

adquire ao longo de sua vida. Sendo assim, cada pessoa tem seu próprio gosto, que 

compartilha com os demais membros de sua classe social. Com base em Bourdieu em 

conjunto com a ideia do etnomusicólogo Jonh Blacking (2007), de que a arte tem que ser 

compreendida como um processo que engloba todo o contexto social no qual ela estaria 

inserida, podemos destacar que a produção musical da favela deve necessariamente estar 

 
15 Esta pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2013, para a disciplina Antropologia Visual, 

ministrada pela Prof.ª Dra. Ana Lúcia Marques Camargo Ferraz. O intuito do Projeto foi de realizar um 

documentário de curta duração sobre praça no bairro  do Engenho do Mato.,que vem se tornando cada vez 

mais, um cenário cultural diversificado, e demonstrar como a roda cultural proporciona e já proporcionou 

melhorias no entorno da praça e na comunidade local, tais como:  investimentos na criação de uma 

biblioteca comunitária, diversas oficinas voltadas para o público local entre outros eventos pontuais. O 

filme (produto final) desta breve pesquisa, está disponível no site do YouTube através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=LOQt6iuGGZU&t (acesso em 01/05/2019) 
16 Ver BOURDIEU, P. A Distinção: crítica social do julgamento, Porto Alegre, Editora Zouk, 2007. 

https://www.youtube.com/watch?v=LOQt6iuGGZU&t
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ligada ao contexto social da mesma. Nesse sentido, argumento que a produção musical da 

favela gira em torno de seu próprio cotidiano, e também moldando, por sua vez, esse mesmo 

cotidiano, pois segundo Bourdieu, o habitus é constituído de “estruturas estruturadas 

predispostas a funcionarem como estruturas estruturantes”. O autor sugere que a pessoa ao 

mesmo tempo em que é moldada pela sociedade também é responsável por modificá-la. Esse 

conceito servirá para compreensão  da narrativa que proponho em meu argumento a seguir.  

Com base nessa linha de raciocínio, busco demonstrar através de exemplos de trechos 

de músicas, a importância do contexto para produção musical da favela. O primeiro exemplo 

é um trecho retirado da música, “Rap Das Armas” de autoria do Mc Júnior e do MC 

Leonardo. 

   “Nesse país todo mundo sabe falar, que favela é perigosa, lugar 

ruim de se morar é muito criticada por toda a sociedade, mas existe 

violência em todo canto da cidade” (Trecho da música “Rap Das 

Armas” 17de Mc Júnior e Leonardo de 1994.)18 

O segundo exemplo também é uma letra que mostra uma visão de dentro da favela 

para fora. A música em questão é a “Rap Da Alegria”, de autoria da dupla Cidinho19 e Doca20. 

“Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde 

eu nasci, é. E poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem 

o seu lugar” (Trecho da música “Rap da Felicidade” de Cidinho 

e Doca .de 1995.)21 

  Podemos observar que o objetivo da letra “Rap das Armas”  é o de retratar um outro 

lado da favela, que não só o lado da violência e do tráfico. O intuito é relativizar a violência 

que ocorre na favela, argumentando que a violência não é um problema exclusivo das favelas, 

e sim um problema que abrange toda a sociedade. Na segunda letra, podemos observar uma 

certa continuidade no pensamento dos músicos (embora “Rap das Armas”, não ter sido 

 
17 "Rap das Armas" é um funk carioca, originalmente composta pela dupla MC Júnior e Leonardo, no ano 

de 1995. Posteriormente uma versão de funk proibidão foi gravada pela dupla Cidinho e Doca. Apesar de 
fazer algum sucesso nos anos 90, a canção se tornou mais conhecida após ser incluída na trilha  sonora 
do filme Tropa de Elite em 2007, onde se tornou um sucesso internacional. Um remix holandês tornou-se 
popular nos clubes europeus e alcançou o primeiro lugar na Holanda e Suécia. 
18 Letra completa disponível no anexo I 
19 Sidney da Silva 
20 Marcos Paulo de Jesus 

21 Letra completa disponível no anexo I 
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composta pela dupla Cidinho e Doca), já que a música composta pela dupla, no ano 1995 

(ano seguinte da gravação de “Rap das Armas”) retrata um ponto de vista bastante 

semelhante, mas com um olhar diferenciado, já que “Rap da Felicidade” é um pedido de paz 

para o Estado, uma música que até hoje serve como um “hino” pela paz nas favelas. Pois se 

observarmos, a frase “Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci”, 

está estampada em muros e faixas nos interiores e nas entradas de favelas, principalmente 

quando a força do estado reprime os moradores destas regiões. Representadas muita das 

vezes pela PM, e cada vez mais frequentemente pelo exército brasileiro, as intervenções 

militares que estão ocorrendo no Rio de Janeiro desde o ano de 2017, acabam muitas vezes 

assassinando jovens, em sua imensa maioria homens negros. Esse tipo de ação proposta pelo 

Estado, irá refletir nas letras dos artistas originários das favelas, como o exemplos citados 

anteriormente  dos MC’s Cidinho e Doca, e do Mc Leonardo e Mc Junior.    

“Comunidade que vive a vontade, com mais liberdade tem mais pra 

colher, pois alguns caminhos pra felicidade, são paz, cultura e lazer, 

comunidade que vive acuada, tomando porrada de todos os lados, 

fica mais longe da tal esperança, os menor vão crescendo tudo 

revoltado, não se combate crime organizado, mandando blindado 

pra beco e viela, pois só vai gerar mais ira, naqueles que moram 

dentro da favela, sou favelado e exijo respeito, são só meus direitos 

que eu peço aqui, pé na porta sem mandado, tem que ser condenado, 

não pode existir, está tudo errado, é até difícil explicar, mas do jeito 

que a coisa está indo, já passou da hora do bicho pegar, está tudo 

errado, difícil entender também. Tem gente plantando o mal, 

querendo colher o bem.” (Trecho da música “Tá Tudo Errado” 

de Mc Júnior e Leonardo de 2010. Grifo meu)22 

O trecho da letra acima retrata de maneira geral, a situação de guerra que se instaurou 

nessas comunidades ao longo das últimas décadas, e como que essa guerra afeta o cotidiano 

da favela, refletindo sobre as produções musicais desses contextos A frase destacada por mim 

“Tem gente plantando o mal, querendo colher o bem.”  retrata como o poder público trata as 

favelas, com uma forte repressão e violência, como citado anteriormente. Com o Estado 

“plantando” violência, a favela vive a violência e incorpora essa violência.  Sendo assim 

podemos observar que boa parte da produção musical oriunda das favelas está voltada, ou 

 
22 Letra disponível no anexo I 
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para um pedido de paz e socorro, ou explanando essa violência na forma das letras dos funks 

proibidões. 

Para finalizar essa parte, abordo ainda  uma questão mais técnica da produção musical 

na favela. Um elemento característico dessas produções  é de que são, em sua maioria, 

produções feitas de modo totalmente caseiros. Em uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa 

de filmografia em  torno da produção musical da favela, realizada para a escrita deste  

capítulo, encontrei em falas de documentários, produtores musicais que argumentavam que 

o som de qualidade “ruim”, que os funks produzidos nestes contextos têm, é feito de maneira 

proposital. Interpretei essa maneira de gravação, com esses ruídos propositais, como uma 

maneira de colocar uma identidade musical em cima do funk produzido na favela. 

2.3 MARGINALIZAÇÃO DE MÚSICAS ORIUNDAS DAS FAVELAS 

 

Nesta parte deste segundo capítulo, faço uma discussão teórica a respeito da 

marginalização do funk e de outros estilos característicos da favela, apresentando alguns 

pontos que estão sendo discutidos nos dias atuais. Como se sabe, o funk surge no EUA nos 

anos 1960, associado à música popular feita pelos negros norte-americanos e ao seu processo 

de   construção   de uma  identidade  étnica. O funk, assim como  o hip hop tornou-se um 

fenômeno de massas nos EUA e na Inglaterra, com público em sua maioria constituído por 

jovens brancos, provenientes das classes trabalhadoras. No Rio de Janeiro, por volta dos anos 

1980, o funk passa a estar presente em bailes e festas pulverizados por diversas favelas 

cariocas atraindo enorme e diversificado público (VIANNA, 1987). Inicialmente esses bailes 

eram realizados por DJ’s que realizavam combinações de músicas  norte-americanas de 

sucesso. Com o tempo, foi ocorrendo uma nacionalização do gênero, incorporando-se a 

língua portuguesa em suas letras e temáticas próprias, além de  estar presentes  nos bailes,  

os raps23 com  suas  letras  próprias voltadas para  vida  cotidiana  da  favela  e  do  favelado, 

fazendo  apelos também  por  um  baile pacífico. 

 Para entendermos o porquê esses ritmos são estigmatizados, temos que observar a 

razão de as favelas serem elas mesmas estigmatizadas. 

“A sociedade limita e delimita a capacidade de ação de um 

sujeito estigmatizado, marca-o como desacreditado e determina os 

 
23 Rap  é  um  discurso  rimado (como sugere a sigla RAP, Rhythm and poetry, em português ritmo e 

poesia)   influenciado pelo  hip-hop  americano.  É  um modo  de  se  cantar falando  ou  falar  cantando.  

Pode  ser memorizada ou  improvisada, sendo este chamado de freestyle. 
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efeitos maléficos que pode representar. Quanto mais visível for a 

marca, menos possibilidade tem o sujeito de reverter, nas suas inter-

relações, a imagem formada anteriormente pelo padrão social.” 

(MELO, 1999, P.03)  

 

O termo “favela” se tornou sinônimo de violência e criminalidade. Tudo que é 

englobado por este termo está sujeito a carregar estes estigmas, da violência e do crime, 

estigmas esses que são parte de um Projeto de criminalização da pobreza. Tomando de 

exemplo o caso do funk, podemos observar em sua trajetória a mudança de visão que a 

sociedade teve sobre o funk. O funk foi e ainda continua sendo um estilo marginalizado e 

mal aceito por setores da sociedade. Entretanto, o que começou a ocorrer com o funk nestes 

últimos anos, foi um processo de “elitização” do funk. Podemos observar que vários artistas 

que já faziam funk a algum tempo, passaram a ter suas músicas aceitas para tocarem nas 

rádios, e shows em lugares mais sofisticados , por conta deste processo de “elitização”. Esse 

processo se dá em diferentes níveis. O primeiro nível — e o mais marcante — é o processo 

de censura que o funk teve que passar para entrar no “mainstream24”. O funk teve seu 

vocabulário característico censurado, um vocabulário que envolve muitas palavras 

consideradas de baixo calão — nosso famoso “palavrão” . Por mais que essa característica 

não seja exclusiva deste gênero musical, ela acaba servindo como uma máscara para esconder 

o preconceito com esse estilo musical. A segunda forma de censura se sustenta na base do 

primeiro processo, sendo mais sutil em comparação com a crítica anterior, consistindo na 

demonstração de uma suposta “pobreza linguística” que o desqualificaria. Este argumento 

trabalha para desqualificar o estilo musical funk, sustentando que as letras de funks não 

passam nenhuma mensagem positiva, e que por conta de um vocabulário “pobre” ele não 

pode ser considerado “música de verdade”.  

Como mencionado no começo deste capítulo, podemos observar que há um 

movimento que impede a ascensão social do morador de favela. Mesmo que uma pessoa 

oriunda da favela consiga sair daquela condição econômica, ainda assim ela terá dificuldades 

em ser aceita fora da favela. Como Bourdieu mostra em seu livro  “A Distinção”, há além do 

capital econômico, um capital cultural, que serve como uma barreira para impedir a 

ascendência dessas pessoas na sociedade. O autor argumenta que por mais que um indivíduo 

de classe baixa consiga ascender financeiramente, o seu capital cultural irá permanecer o 

 
24 Termo utilizado para designar o que está  tocando nas rádios e nas plataformas de streaming de música. 

Como exemplos dessas plataformas temos o Spotify e o Deezer, que são os serviços mais usados pelos 

brasileiros. 
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mesmo. E esse fenômeno é observado com esses MC’s e DJ’s que ganham muito dinheiro, 

mas não conseguem sair da favela e, como dito no começo deste capítulo, optam por lá 

permanecer e construir suas casas luxuosas. O capital cultural é uma barreira para impedir a 

transitoriedade do “favelado” e esse impedimento ficou evidente no movimento dos 

“rolezinhos” que ocorreram fortemente nos anos 2013 e 2014, onde jovens moradores de 

favelas começaram a marcar idas aos shoppings, e com isso  os shoppings reagiram com 

atitudes de proibir a entrada desses jovens, ou até mesmo fechar as portas para impedir que 

os jovens das favelas entrassem.  

Outro fator recente, para a negação do funk brasileiro como sendo uma manifestação 

cultural, tem relação  com a ascensão do conservadorismo no Brasil. O conservadorismo no 

Brasil vem ganhando cada vez mais força e voz, e o exemplo mais marcante que podemos 

ver, foi o resultado das eleições para presidente no ano de 2018. Pode-se observar um 

aumento considerável  dos discursos de ódio à comunidade negra e periférica. Mas o fato que 

quero apontar aqui, é que o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, eleito no ano de 2018, 

apontou em seu Twitter algumas opções de canais do YouTube25, que segundo ele são “[...] 

excelentes canais de informação no youtube!”26. Dentre os canais citados por ele, cumpre 

destacar o canal do Youtuber27 Nando Moura28. Este músico criou seu canal no ano de 2011, 

para divulgar o seu trabalho, e por volta do ano de 2015 começa a postar vídeos com opiniões 

políticas, sobre temáticas variadas. Com isso ganhou fama como um Youtuber de extrema-

direita e seu canal foi deixando cada vez mais de ser um canal sobre música, e foi se tornando 

um dos maiores canais de disseminação de ideias conservadoras no Brasil. No meio dessa 

jornada, Nando Moura sempre utilizou da sua vocação como músico, para falar mal e 

denegrir a imagem do funk, até que no ano de 2017, surge um vídeo intitulado 

“CRIMINALIZAR o FUNK!”, postado no dia 10 de julho de 2017 em seu canal. O vídeo em 

questão apresenta a proposta de “ Criminalização do funk como crime de saúde pública a 

criança aos adolescentes e a família”. Tal ideia aparece descrita no próprio documento no 

seguintes termos: 

 
25 YouTube é uma plataforma virtual de compartilhamento de vídeos,  criada no ano de 2005, e comprada 

pela empresa Google, no ano de 2006. 
26 Informação pode ser acessada através do link: 

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1061809199196368896/photo/1 (Acesso 03/11/2019, às 16:20) 
27 Youtuber é o termo que denomina a profissão de que trabalha fazendo vídeos para a plataforma YouTube. 
28Luis Fernando de Moura Cagnin  

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1061809199196368896/photo/1
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“É fato e de conhecimento dos Brasileiros difundido inclusive por 

diversos veículos de comunicação de mídia e internet com conteúdos 

podre alertando a população o poder público do crime contra a 

criança,o menor adolescentes e a família. Crime de saúde pública 

desta "falsa cultura" denominada "funk". (sic)” (Ideia Legislativa nº. 

65.513, sob o título de “Criminalização do funk como crime de saúde 

pública a criança aos adolescentes e a família”, p.03. 2007) 

E detalhada como: 

“Os chamados bailes de "pancadões" são somente um recrutamento 

organizado nas redes sociais por e para atender criminosos, 

estupradores e pedófilos a prática de crime contra a criança e o menor 

adolescentes ao uso, venda e consumo de álcool e drogas, 

agenciamento, orgia e exploração sexual, estupro e sexo grupal entre 

crianças e adolescente, pornografia, pedofilia, arruaça, sequestro, 

roubo e etc. (sic)” (Ideia Legislativa nº. 65.513, sob o título de 

“Criminalização do funk como crime de saúde pública a criança aos 

adolescentes e a família”, p.03. 2007) 

 A ideia veio a se tornar uma sugestão legislativa pelo fato de ter mais de vinte mil 

apoiadores, (conseguiu receber um total de 21.978 apoiadores) se tornando assim a   

“SUGESTÃO nº 17 de 2017”, e sendo debatida no senado no dia 20 de setembro de 2017, 

ocasião em que foi rejeitada.  Já no ano de 2019 o músico Fabricio Andre Bernard Di Paolo, 

conhecido como Lord Vinheteiro29 no seu canal do Youtube,  postou dois vídeos que quero 

destacar aqui em meu trabalho: o primeiro vídeo postado em 17 de Abril de 2019, tem o título 

“Por que FUNK é tão ruim?”, no qual ele faz uma análise rasa e simplória sobre o funk 

brasileiro, e utiliza de seus status da profissão de músico para difamar o  gênero, afirmando 

que o funk não tem melodia, que possui uma batida rítmica pobre, e que utiliza o “palavrão” 

como recurso para maquiar, segundo ele, “Uma música muito pobre”.  Seis meses após lançar 

este vídeo, ele posta um outro, intitulado “Médico Afirma Que Funk Não É saudável - 

Entrevista com Dr. Borzino”. Tal postagem tem o objetivo de tecer comentários com base 

 
29 Fabricio Andre, tem um canal no Youtube, desde o dia 18 de agosto de 2017. O nome de seu 

canal é Lord Music Academy e tem o conteúdo basicamente ligado a lições de piano ou música 

em geral. 
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em um preconceito musical, utilizando da medicina, para afirmar que o funk é maléfico. 

Como o próprio título demonstra, ele irá entrevistar o médico João Luis Azevedo Borzino30, 

onde podemos ver um bate-papo com intuito de rebaixar o funk, e negá-lo como sendo uma 

manifestação cultural. Para isso eles fazem uma série de associações do funk com coisas 

negativas.Nas palavras do médico: “[O funk] se afirma o contrário, aquilo que é ruim para 

sociedade”. Quando ele utiliza a palavra ”contrário” podemos ver a tentativa de dividir o 

mundo em dois polos: o  lado ruim e o lado bom.. Portanto quando vemos essa intenção de 

criminalizar e colocar o funk como uma cultura marginal (seja no sentido de estar à margem 

do que seria cultura, ou até mesmo no sentido de ser associado com atos ilícitos, como tráfico 

de drogas), podemos ver que há a tentativa frequente de criminalizar a cultura negra e de 

periferia. 

Dessa maneira podemos observar que, guardadas as devidas proporções,  o funk vem 

passando por  processo similar ao que passou o Jazz na década de 1920, ao ser associado o 

gênero musical a um mal, no caso a maconha, com intuito de desqualificar e estigmatizar o 

estilo. Tanto no caso do Jazz como no caso do Funk, há semelhanças que merecem destaque: 

os dois gêneros musicais são de cultura negra, o que mostra que há um discurso racista que 

permeia esses movimentos de proibição e estigmatização. Esse discurso racista pode ser visto 

em um outro ponto por detrás da criminalização, que é a tentativa de segregar a população 

negra: na medida em que, tanto os clubes de Jazz naquela época, quanto os bailes Funk 

nos dias de hoje, são frequentados por jovens brancos de outras classes, uma maneira de 

inibir os contatos desses jovens com os jovens negros de favela, é impedir e criminalizar 

esses eventos. Fato esse que pode ser observado com a prisão do  músico Renan da Penha, 

que foi preso no meio deste ano por associação ao tráfico, acusado de organizar bailes para 

ficar de “olheiro” e avisar para os traficantes, quando a polícia invadir a favela. A alegação 

para a prisão, foi de que ele mandava mensagem através do aplicativo Whatsapp, para avisar 

da chegada da polícia, pratica muito comum, que serve para as mães tirarem seus filhos da 

rua.             

Podemos ver que o que ocorre de fato no Brasil, não é uma discriminação com o funk, 

e outros ritmos oriundos da favela, o problema está com a discriminação da pobreza. E esse 

 
30 Segundo a biografia disponível no site do Dr. Brozino, ele é médico com especialização em 

Sexualidade Humana, formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos (Centro 

Univeritário Lusiada/SP). Disponível em: http://www.drborzino.com.br/entrevista/ (acesso: 

03/11/2019, ás 16:56) 

http://www.drborzino.com.br/entrevista/
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fenômeno pode ser observado em outras esferas, como na dança, na vestimenta, nos hábitos 

diários. Outro fato que ocorre com bastante frequência, e que demonstra claramente essa 

discriminação, se refere ao tratamento dado à questão das “drogas”: quando um jovem branco 

da zona sul do Rio de Janeiro, é enquadrado com substâncias ilícitas, o mesmo é considerado 

usuário, enquanto um jovem negro da zona norte, é enquadrado como traficante, ambos 

portando as mesmas quantidades de substâncias ilícitas. 

 

2.4 MÚSICAS ESCUTADAS PELOS INTEGRANTES DO ECG 

 

 Para esta parte gostaria de discutir o gosto musical presente no ECG, com base em 

conversas com os membros da Orquestra.  Uma questão que eu frequentemente colocava 

para eles, era sobre o gosto musical que eles tinham antes de entrar em contato com o Projeto, 

e se depois desse contato, esse gosto havia sido modificado. A minha intenção com estas 

perguntas era compreender como o gosto musical dos jovens presentes no Projeto é 

construído, e se o Projeto seria suficientemente aberto a incorporar esses gostos no seu 

repertório musical. Por esse fato, optei por separar uma parte de meu terceiro capítulo só para 

abrigar a discussão da inserção da cultura musical dos jovens na OCG. Neste capítulo abordo 

apenas as escolhas musicais dos músicos da OCG, e de que maneira estas estarão ou não 

ligadas ao estilos mais presentes nas favelas da região metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro. 

 Primeiro, como citado anteriormente, pude escutar em minhas idas à campo, alunos 

tocando ou escutando músicas que não faziam parte do repertório das orquestras. Com isso 

foi possível ter um primeiro panorama do gosto musical dos integrantes da orquestra. Outra 

fonte de dados são as conversas tidas durante as aulas de “percepção musical”, mencionadas 

anteriormente, e o terceiro fato, não menos importante, foram as conversas que tive o prazer 

de ter com alguns alunos do ECG. A partir dessas três fontes, pretendo descrever o panorama 

de gosto musical presente no ECG.  

Para iniciar este panorama, destaco que alguns dos jovens presentes no Projeto, 

mencionaram que já estavam habituados a escutar música clássica antes de entrar para a 

OCG, porém,  o fato de entrar para o Projeto ampliou  o repertório de música clássica. Isso 

ocorreu muitas das vezes por estes jovens já terem contato com a prática de instrumento, 

antes de entrar para o Projeto da Grota, pois já estudavam em outros lugares. Só uma pessoa 

entrevistada na pesquisa descreveu que seu primeiro contato com á música clássica não havia 
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sido através da prática instrumental, mas sim através de uma prática de relaxamento para a 

indução do sono. Ou seja a maioria dos integrantes da OCG, que já tinham o contato com 

música clássica antes de entrarem no Projeto, foi pelo fato de terem tido alguma experiência 

com a prática de instrumento anterior ao Projeto.    

Pude constatar ao longo de conversas e observações nas minhas idas ao ECG, que os 

integrantes da orquestra tinham um variado conhecimento de gêneros musicais: lá dentro 

podíamos ouvir o Funk, o Rap, o Rock, a MPB, ou seja o gosto musical era muito amplo, se 

somado todos. Com isso observei que houve uma espécie de troca, onde os próprios 

integrantes iriam  compartilhando o seu gosto musical com os demais, seja por tocar músicas 

nos intervalos dos ensaios, ou por apresentá-la para incorporá-la ao repertório da orquestra.  

Fato esse que discuto no próximo capítulo , no qual dedico uma parte só para discutir a 

incorporação do gosto musical dos alunos, e da cultura popular dentro do ECG.    

Para concluir este capítulo gostaria de frisar, que os estigmas impostos às músicas 

oriundas das favelas, têm que ser compreendidos juntamente com as questões que são 

impostas às próprias favelas. Como proposto pelo etnomusicólogo Jhon BLACKING  (2007) 

e citado pelo etnomusicólogo Gledson Meira, quando estudamos a música com o viés da 

etnomusicologia, temos que necessariamente levar questões socioculturais como dados para 

a nossa pesquisa. Com este pensamento, o intuito deste capítulo foi o de apresentar de 

maneira resumida, questões culturais da favela que irão influenciar o Projeto do ECG, e por 

fim falei brevemente do gosto musical dos integrantes do ECG. Portanto para o próximo 

capítulo, exploro o desdobrar o funcionamento do Projeto, demonstrando com ele irá dialogar 

com a comunidade local, e de como a comunidade irá enxergar e influenciar o Projeto do 

ECG. 
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CAPÍTULO III MÚSICA ERUDITA NA FAVELA DA GROTA: 

CONFLITOS SONOROS? 
 

Este capítulo tem o objetivo de debater a questão central de minha monografia. O 

tema que abordarei neste capítulo, é a discussão de como a música clássica é inserida no 

ambiente da favela da Grota. Utilizei uma narrativa discutindo o surgimento da OCG e o 

ECG, em um breve resgate memorial do espaço onde hoje se situa a sede do Projeto, pois 

esse resgate foi fundamental para compreender as questões relacionadas ao Projeto, presentes 

nos dias de hoje. Logo em seguida optei por fazer uma discussão mais teórica sobre a questão 

da música na favela. O intuito da organização de minha monografia até o presente momento 

foi: fazer uma apresentação do ECG, resgatando o seu contexto de criação, para então discutir 

questões relativas ao entorno do espaço, optando por enfatizar a cultura musical presente na 

favela da Grota, fazendo uma análise do funk e outros estilos característicos de favela. Para 

este capítulo discuto os encontros musicais propostos no ECG, entre a cultura erudita e a 

cultura popular.   

Para construção da narrativa presente ao longo do capítulo, optei por dividi-lo em três 

partes, na primeira parte “Reflexões acerca de uma cultura elitista”, procuro problematizar a 

inserção da cultura erudita europeia dentro do contexto da favela da Grota. Discuto pontos 

apresentados pelos coordenadores do Projeto, professores e alunos, fazendo o uso de falas 

retiradas de entrevistas realizadas durante a minha pesquisa e trechos  de entrevistas e livros.. 

Na segunda parte, intitulada “ Métodos de ensinos e aprendizagens no espaço cultural da 

grota”, irei focar  no processo de compartilhamento do conhecimento que ocorre dentro do 

ECG. Para esta parte utilizo dados obtidos através de observação participante nas aulas de 

percepção musical que participei ao longo de minha pesquisa, somado a observações dos 
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ensaios das orquestras e  aulas pontuais em que estive presente ao longo de  meu trabalho de 

campo. Na terceira parte discuto o encontro cultural que ocorre no ECG, com o título 

“Inserção da cultura local na orquestra”, descrevo o processo musical que ocorre no ECG, de 

absorção da cultura local na OCG e em todos os projetos presentes no ECG.  

 

3.1 REFLEXÕES ACERCA DE UMA CULTURA ELITISTA 

 

Para esta primeira parte do capítulo, abordarei a principal problemática que gira em 

torno de Projetos sociais que ensinam música erudita na favela. A música erudita tem a sua 

origem no continente europeu, portanto a mesma é composta de códigos e regras 

determinados pela cultura europeia. Quando estamos pensando na inserção da música erudita 

na favela, estamos falando também da inserção da cultura europeia, atribuída a um elite, pois 

não se trata apenas da música em si, mas do seu simbolismo, regras e costumes tidos 

socialmente como superiores aos da população das favelas. Portanto o objetivo desta parte 

do capítulo é fazer uma reflexão sobre como a música erudita é inserida no contexto da favela 

da Grota. Mas antes de entrar propriamente na discussão acerca da cultura erudita, acho 

importante fazer uma breve introdução à estrutura musical da música de concerto.  

 

3.1.1 BREVE DESCRIÇÃO DA TEORIA MUSICAL OCIDENTAL 

 

Para o ouvido ocidental, a escala diatônica (dó, ré, mi, etc.) é considerada, 

não apenas normal, mas a base natural da organização musical e qualquer 

excerto musical construído com base noutros princípios (melódicos e 

harmónicos) torna-se difícil e pouco inteligível. Por exemplo, é raro tocar 

e difícil cantar intervalos inferiores a meio-tom, ainda que isso seja possível 

e praticado noutras culturas musicais. Embora a generalidade dos 

instrumentos musicais utilizados no quadro do repertório da tradição 

erudita ocidental permitam executar intervalos inferiores a meio tom, a 

verdade é que, na aprendizagem de tais instrumentos, se é treinado a não o 

fazer (por exemplo, controlando a intensidade do sopro no caso dos metais), 

e o cravo, o órgão e o piano (instrumento de excelência nas actuais 

execuções desta tradição) não permitem de todo em todo executar tais 

intervalos. (CAMPOS, Luís Melo. 2007) 

 Nesta parte do capítulo abordarei brevemente a construção da música de concerto 

ocidental. A teoria musical que abordarei aqui, tem o intuito de ilustrar o funcionamento da 

música de concerto no ocidente. Para isso tentarei ser o mais claro possível, para que o leitor 
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leigo nessa questão, possa ter uma base para compreender conceitos básicos da teoria 

musical. Meu intuito com esta parte, não é ensinar  de fato a teoria musical aplicada na música 

de concerto, mas sim estabelecer algumas noções  para o entendimento teórico da música de 

concerto. 

 Quando estamos falando sobre teoria musical ocidental, temos que ter em mente que 

toda parte melódica, se organiza em doze notas musicais dividido em dois grupos: o grupo 

natural que engloba sete notas, sendo elas; Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e o grupos dos 

acidentes  que consiste nas notas Dó# (ou Ré♭), Ré# (ou Mi♭), Fá# (ou Sol♭), Sol# (ou Lá♭), 

Lá# (ou Si♭)., Entretanto o sistema ocidental ainda consegue distinguir nove sons diferentes 

entre o intervalo de um tom (o tom é um intervalo entre duas notas musicais naturais 

sequenciadas exemplo: entre a nota Dó e a nota Ré31) de acordo com a teoria ocidental, dentro 

de um tom existem nove sons distintos,denominados de “comas”, praticamente 

imperceptíveis ao ouvido ocidental. Porém a notação musical ocidental só possibilita a escrita 

de um som no intervalo de um tom. Em uma oitava ocidental, que consiste no intervalo entre 

a nota Dó e a nota Si, é possível escrever apenas doze notas, como descrito anteriormente, e 

para isso são utilizados os acidentes, nomeados como sustenido (#) e  bemol (♭), que servem 

para subir ou descer, respectivamente, meio tom com relação à nota na qual ele é aplicado .  

  

(figura 4: Escala natural de Dó maior) 

 A escala primária do modelo ocidental, que irá servir de base para toda a noção 

musical ocidental, tem um grande déficit de não comportar outras concepções musicais a não 

ser a do ocidente. Se comparada ao modelo musical indiano, que comporta em sua oitava 

 
31 Porém há dois intervalos naturais que são semitons, o primeiro é entre o intervalo Mi 

e Fá e o segundo é intervalo entre o Si e o Dó 



45 
 

musical vinte e duas divisões em partes iguais, nomeadas de Sruti 32, a notação musical 

ocidental não irá comportar  músicas compostas utilizando este modelo, já que não tem como 

traduzir esses sons para o modelo ocidental. 

 O meu intuito com essa breve explicação da estrutura da música ocidental, teve como 

objetivo aproximar o leitor da questão teórica e metodológica da prática do instrumento, e 

apontar alguns problemas, quando adotamos o modelo ocidental. Como citado anteriormente, 

a exclusão de musicalidades que não se encaixam no padrão ocidental, como por exemplo 

cantos de tribos indígenas presentes no Brasil . Portanto essa parte do capítulo, é uma breve 

introdução à teoria musical, que irá dar suporte ao leitor, para entender certos termos, e certas 

ideias que apresento e formulo ao longo do capítulo. 

 

3.1.2 PRÁTICAS RELACIONADAS A MÚSICA DE CONCERTO. 

 

Quando estamos trabalhando com práticas instrumentais e ensino de música distante 

do contexto social no qual ela foi projetada, temos que ter em mente que o ensinamento 

envolve questões que vão para além da música. Portanto, vemos a cultura erudita refletindo 

nos jovens da orquestra, desde a postura corporal até propriamente a maneira correta de tirar 

o som do instrumento, passando por práticas sociais relacionadas a ao que se considera a 

formação de uma pessoa “educada”. Essa ideia irá se chocar com os argumentos que cito no 

segundo capítulo, onde menciono algumas práticas relacionadas à cultura do funk.   

 
32   Sruti deriva do termo shrutis, que tem seu significado atribuído, do Sânscrito (língua ancestral da 

Índia e do Nepal) "aquilo que é ouvido". 
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(Figura 5: Silhueta de uma violoncelista) 

Tomemos como exemplo o instrumento mais clássico da orquestra, o violino. O 

violino é um instrumento musical elaborado no século XVI como o produto mais acabado de 

uma nova concepção musical que marcará a música de concerto do Ocidente moderno, no 

quadro da ideologia do progresso e da racionalidade iluminista. Talvez mais do que qualquer 

outro instrumento, o violino materialize estas ideias na música, pelas suas possibilidades 

técnicas virtuosísticas e por sua sonoridade. Desse modo, o violino tem um valor social 

especial para certos setores formados na tradição da música de concerto. Nesse sentido, a 

pessoa que toca o violino adquire frequentemente um status mais elevado. Podemos assim, 

contrastar as situações de alguém tocando violino em uma orquestra clássica com um MC 

cantando funk ou rap e observar que estas se desenvolvem em quadros morais e valorativos 

bem distintos.  

O violino, assim como os outros instrumento da orquestra, requer uma série de regras 

impostas pela cultura erudita, para que possa ser tocado.. A primeira regra, se baseia na 

adoção de uma postura corporal específica. Nesse sentido o violinista, deve primeiramente 

alinhar a coluna com a cabeça. Seguindo esse alinhamento, temos um deslocamento da 

cabeça para o lado do posicionamento do violino e com a mão deste mesmo lado, o músico 

a utiliza para fazer os dedilhados. O braço oposto serve para segurar o arco, que toca as 

cordas, emitindo o som do instrumento. A combinação da forma dos dedos utilizados para 

fazer o dedilhado, em conjunto com a arcada feita com a mão oposta é que determinará a 

nota que sairá do instrumento. Então esse conjunto de posturas corporais descrito acima, tem 
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não só uma função puramente técnica, para extrair a sonoridade do instrumento, mas também 

tem uma função social, pois é uma postura baseada em um modo corporal ligado a uma 

cultura de elite europeia. Pois podemos observar que o violino é tocado de diferentes formas 

em culturas não ocidentais, e até mesmo ocidentais, onde essa postura corporal é modificada 

ou ignorada pelo violinista, como no caso do uso deste mesmo instrumento em tradições 

musicais não eruditas.  

Tocar requer a capacidade de empunhar o instrumento e produzir 

um som musical. O corpo deve ser capaz de uma ativação muscular que dê 

conta de uma dupla função: em primeiro lugar,posicionar o instrumento 

de forma a favorecer sua ativação de maneira pretendida. Em segundo 

lugar, ativá-lo e extrair dele o som. ( VEZZÁ, F.M.G. p.63, 2018)  

 Podemos observar, através da citação acima, que o ato de tocar requer uma sintonia 

entre o corpo e o instrumento. Nesse sentido o  instrumento acaba se transformando em uma 

extensão do corpo humano. Pude observar que o discurso presente nos professores do ECG,  

é de tratar o instrumento como parte do corpo, e portanto algumas práticas posturais 

necessárias para praticar os instrumentos, acabam se tornando parte daquele corpo. O que 

não pode ser confundido, são as práticas corporais necessárias para a prática do instrumento, 

com práticas corporais impostas como modelo, pela cultura de concerto europeia, com o viés 

estético. Pois há algumas práticas que são necessárias para a projeção sonora - como, por 

exemplo, a embocadura para os instrumentos de sopro, ou a maneira de empunhar o arco, no 

caso dos instrumento de cordas. Essas são práticas corporais que irão influenciar no som do 

instrumento, em contraponto com tocar de perna cruzada, por exemplo, que não 

necessariamente irá influenciar no som do instrumento. 

 Quero ilustrar essa afirmação, pegando como exemplo a flauta transversal, onde o 

som é produzido através da boca do músico em conjunto com a posição dos dedos na flauta. 

A intensidade do sopro e o espaço interno da boca, influencia a oitava da nota, sem precisar 

alterar a posição dos dedos das mãos. Nesse caso podemos ver que alterando somente a 

intensidade do sopro (ou seja, somente o corpo), conseguimos modificar o som do 

instrumento. A respeito da postura corporal, ainda gostaria de utilizar a flauta transversal 

como exemplo, observando dois universos musicais em que ela se encontra presente 

frequentemente: a orquestra erudita e a roda de samba. Dois universos que já frequentei como 

músico, tocando flauta. Na orquestra, há um padrão que pode ser observado em todos os 
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naipes33 dos instrumentos. No caso da flauta tranversal, a postura correta é o músico virar a 

cabeça levemente para a direita. Com isso, a cadeira é virada levemente para esquerda para 

possibilitar que o músico esteja com o olhar voltado para o maestro e o público, compensando 

o direcionamento da postura da cabeça. Já quando estamos falando da roda de samba, 

podemos observar uma maior liberdade da maneira de se sentar na cadeira, não havendo um 

padrão para os músicos.     

A regra seguinte irá se basear no sentido da audição. A audição é um recurso 

fundamental para a prática de um instrumento 34, mas a audição na música ocidental, também 

é marcada por  regras, que irão excluir outros tipos de sonoridades, que não a sonoridade da 

música ocidental. Portanto, um recurso musical buscado por músicos que queiram relativizar 

o modelo de escala ocidental  (Dó-Ré-Mi-Fá-Sol-Lá-Si), é o chamado ouvido relativo.  

[o ouvido relativo é] um recurso que nós temos aqui nas cordas, 

que é diferente do piano. Como piano não tem essa versatilidade, a gente 

tem que se adequar ao piano. Mas nesse ambiente de orquestra [de cordas] 

a gente tem essa possibilidade, e é uma possibilidade boa, a gente pode usar 

a distância entre um tom e semitom para extrair outras sonoridades, de 

outras partes do mundo. (Trecho retirado de uma entrevista realizada, no 

dia 28 de setembro de 2016, com o maestro Wagner Gadelha) 

 O ouvido relativo tem uma grande importância no estudo da música erudita, quando 

a mesma está inserida em contexto diferente de sua origem. Pois o mesmo serve como 

instrumento de relativização da cultura erudita. 

 

3.2 MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO ESPAÇO 

CULTURAL DA GROTA 
 

 
33 Naipe é a nomeação dos grupos de instrumentos musicais ou vozes idênticas, dentro de um coro ou 

orquestra. 
34 Embora possamos ter casos de músicos, com algum tipo de deficiência na audição. E até músicos que 

ficaram com deficiência auditiva ao longo de sua carreira, como é o caso do Ludwig van Beethoven. 
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(Figura 6: Espaço Cultural da Grota) 

 Quando o maestro Wagner Gadelha aborda, durante os ensaios, o tema do ouvido 

relativo, mesmo que de forma indireta, isso irá refletir no comportamento, na musicalidade, 

e na sonoridade da OCG. Pude observar durante apresentações que acompanhei enquanto 

fazia o trabalho de campo, que as mesmas não se restringiam apenas à musicalidade, também 

está presente nas apresentações da OCG um espetáculo performático que vai além da música. 

 Como abordado anteriormente, o conceito do ouvido relativo é um instrumento 

fundamental, quanto estamos trabalhando com música clássica na favela, pois o mesmo serve 

não só para relativizar a cultura não ocidental, mas também serve, de certo modo, como um 

instrumento para o entendimento musical da própria cultura local. Relacionando o conceito 

do ouvido relativo com o conceito de “relativismo cultural” proposto pelo antropólogo Franz 

Boas (1896). Podemos observar que a música irá carregar noções e habitus de sua cultura 

origináriginaria, o etnomusicólogo Jhon Blacking (2007) irá desenvolver a ideia de que o 

estudo da etnomusicologia, abarca aspectos culturais externos a música. Portanto, o conceito 

de relativismo cultural, mencionado acima, é essencial para compreendermos o método de 

ensino no ECG, já que há uma tentativa de relativizar a cultura erudita, no ECG.    

 Em minhas idas a campo, eu tive fundamentalmente o objetivo de acompanhar as 

aulas e os ensaios da orquestra. Por mais que eu tenha ido em algumas apresentações, com o 



50 
 

intuito de fazer um trabalho de observação, minha pesquisa se concentrou nos bastidores da 

orquestra e uma coisa que me chamou a atenção durante o trabalho de campo foi que a 

maioria dos professores presentes no ECG, são ex-alunos do Projeto. Com isso a transmissão 

do conhecimento acaba sendo mais igualitária, no sentido da linguagem utilizada pelos 

professores. 

 A maneira de transmissão do conhecimento musical, se dá  justamente no sentido de 

relativizar e trazer o conteúdo para perto da realidade vivida. Quero relatar aqui uma situação 

que ocorreu durante uma aula de percepção, ministrada pela professora Adriana Miana de 

Faria, onde ela estava tentando explicar alguma noção de ritmo. O exemplo que ela estava 

utilizando, não era entendido por alguns alunos. Então, ela começou a trabalhar com 

exemplos relacionados ao ritmo da batida do Funk e, assim, os alunos começaram a ter uma 

melhor compreensão do que estava sendo transmitido na aula. O que eu pretendo demonstrar 

com esse exemplo, não é propriamente a ideia do relativismo cultural ou do ouvido relativo, 

mas, a ideia de que, o trabalho de aproximar o conhecimento que se deseja transmitir, da 

realidade vivida pelo aluno, faz com que o entendimento da teoria musical seja muito mais 

efetivo do que a maneira clássica, com exemplos ligados à cultura europeia.  

 Esse exemplo citado anteriormente não é um caso isolado no ECG, pois os próprios 

coordenadores propõem essa metodologia. Em conversas que tive com ele ao longo da minha 

trajetória na música, e em outras situações compartilhadas ao longo da minha pesquisa, pude 

notar que o grande objetivo do Projeto é o de apresentar tradições culturais e principalmente 

resgatar a cultura popular brasileira, através do ensino da música. Como mencionado no 

primeiro capítulo, o objetivo do Projeto para além do ensino da música é também o de 

apresentar outras culturas e outros modos de conceber a música em si. 

 O espaço onde o aluno está inserido para estudar, irá influenciar na maneira de 

aprendizagem, pois a maneira com que foi construído o espaço, refletirá no processo de 

absorção da música . O ECG possui uma arquitetura e um ambiente único e aconchegante 

para a prática instrumentista e portanto nesse ponto acho importante abrir uma pequena parte 

deste capítulo para abordar a questão do espaço físico do ECG. 

 

3.2.1 REFLEXÕES SOBRE ESPAÇO FÍSICO DO ECG 
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(Figura 7: Rampa musical) 

O ECG como mencionado anteriormente, é o espaço da antiga casa da mãe de Márcio, 

Otávia Paes Selles. Por este motivo o espaço ainda carrega um aspecto de lar, e por vezes se 

torna um segundo lar para muitas das pessoas envolvidas com o Projeto. Mas ao mesmo 

tempo ele se torna uma escola, com espaços para salas de aulas e, até mesmo, uma 

sala/estúdio com isolamento acústico. O ECG foi projetado por uma aluna de arquitetura, 

cujo Projeto do ECG foi seu Projeto final de curso.  

Um ponto que chama muita atenção na arquitetura do ECG, é a rampa de acesso 

(figura 8) para o segundo andar, que tem em seu corrimão a partitura35 da canção “Asa 

Branca” um clássico de Luiz Gonzaga36. Pude observar durante a minha pesquisa que a 

escolha pela canção do Luiz Gonzaga, traz características da cultura popular brasileira para 

o espaço, como sendo características estéticas centrais do ECG. A escolha da canção para 

compor a “paisagem”, mostra que o Projeto se preocupa na inserção de uma cultura popular 

dentro do espaço. Outro ponto que chama muita atenção, é a quantidade de árvores que 

compõem a estética presente no ECG: pode-se observar que a escolha de manter o local 

repleto de árvores, tem um papel muito importante na continuidade da antiga horta da Otávia, 

como relatado no primeiro capítulo. Alguns alunos que fazem parte do Projeto desde aquela 

época, ainda carregam hábitos que obtiveram no manuseio com a horta, como andar 

descalços, por exemplo, e ter árvores no ECG contribui para a continuidade desses hábitos. 

 
35 Partitura é a escrita da música através das notas musicais. 
36 Luiz Gonzaga do Nascimento, é conhecido como rei do Baião (gênero musical oriundo do nordeste 

brasileiro), foi uma das figuras mais importantes para música popular brasileira (MPB). Luiz Gonzaga é 

sempre lembrado pela sua canção clássica “Asa Branca”, e pelos instrumentos que ele tocava, como a 

sanfona, a zabumba e o triângulo. 
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(Figura 8: Katunga) 
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Outro ponto que está sendo fortemente trabalhado no ECG, é a questão da 

sustentabilidade. Pode-se observar que o ECG sempre foi ligado a questões da área do meio 

ambiente e da sustentabilidade: no ano de 2018 o Projeto começou a pensar em maneiras de 

tornar o ECG um espaço mais integrado ao meio ambiente, e começaram com a reutilização 

da água da chuva. Atualmente (2019) o Projeto caminha para buscar recursos para a 

implementação de painéis solares, para a captação de energia solar, e a implementação de 

um “mini centro de educação ambiental” 

Com a instalação de placas fotovoltaicas, o ECG pode reduzir a sua 

conta de energia elétrica em cerca de 92%, o que significará uma economia 

a ser utilizada para melhorar a estrutura do Espaço Cultural, comprar novos 

instrumentos, ampliação do alcance do Projeto e outras necessidades. Além 

da instalação das placas solares será montado um mini centro de educação 

ambiental. (Trecho retirado da página oficial do ECG. O texto é a sinopse 

do vídeo 37“Orquestra Solar da Grota: ‘Ô Sol’38”) 

 

O Projeto de captação de energia solar, foi proposto pela Karen Alves39, uma das 

colaboradoras do ECG. Segundo ela, além do ECG ganhar essa consciência ambiental, o 

Projeto de captação irá contribuir para a economia dos gastos com energia elétrica: ela ainda 

estima que, ao adotar a energia solar, o ECG irá economizar cerca de quatrocentos reais 

mensalmente. Dinheiro que irá ser convertido em melhorias para o Projeto, como por 

exemplo, a aquisição de novos instrumentos e, sendo assim, ampliando o ensino de música 

oferecido pelo Projeto. 

E um último ponto que gostaria de trabalhar sobre o espaço físico do ECG, é o fato 

de que o mesmo tem seus muros externos e internos repletos de grafites - arte característica 

da periferia.  

 
37 Disponível em: 

https://www.facebook.com/tecontarumahistoria/videos/vb.2076164519333995/2247736282135490/?type

=2&theater (acesso:25 de maio de 2019) 
38 Música “Ô Sol” do compositor Vitor Kley. 
39 “KAREN ALVES DE SOUZA, formada em Engenharia Química - FAENQUIL (1997-2001), Mestrado 

em Engenharia de Materiais – FAENQUIL (2001-2003), Especialização em Engenharia da Qualidade – 

FAENQUIL (2002- 2004), Doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais – UFRJ (2003- 2007) e 

Curso de Especialização - Engenharia de Petróleo – UNICAMP (2014- 2015). Desde 2006 trabalha na 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível - ANP, como Especialista em Regulação. Rio 

de Janeiro, março de 2019” (Texto retirado do site do ECG. Disponível em: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/6191c5_ba30ef0a92f74e83afbcd3981263863a.pdf, acesso: 25 de maio de 

2019. 

https://www.facebook.com/tecontarumahistoria/videos/vb.2076164519333995/2247736282135490/?type=2&theater
https://www.facebook.com/tecontarumahistoria/videos/vb.2076164519333995/2247736282135490/?type=2&theater
https://docs.wixstatic.com/ugd/6191c5_ba30ef0a92f74e83afbcd3981263863a.pdf
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(Figura 9: Grafite 1) 

O grafite é um elemento que está presente em todo o ECG, e como já havia comentado 

no primeiro capítulo um dos fatores dessa arte ser recorrente no espaço, é pelo fato do primo 

do Katunga, Felipe “Blunt”, trabalhar como o grafite. Sendo assim o ECG, está sempre sendo 

grafitado, e tendo seus grafites modificados, graças a essa parceria com o Blunt, e outros 

grafiteiros. O grafite é um ponto muito interessante para entendermos o próximo tema que 

abordarei neste capítulo, o tema da inserção da cultura local no ECG.  

Com isso fecho está parte sobre o espaço físico ECG, para discutir a interação do 

ECG com a comunidade local, e da comunidade local com o ECG. Esse ponto pode-se dizer 

que é o ponto centro de minha pesquisa, pois é nessa parte que discuto de fato como se dá a 

interação musical da comunidade com a OCG. O caminho que tracei até este ponto de minha 

monografia, foi o de mostrar como o Projeto do ECG nasce na Grota. Portanto o meu objetivo 

a seguir é relatar experiências de campo, da maneira de como a OCG constrói um repertório 

diferenciado das orquestras tradicionais.   
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3.3 INSERÇÃO DE CULTURA LOCAL NO ESPAÇO CULTURAL DA 

GROTA 

  

 Para esta última parte do capítulo, abordarei o tema central de minha pesquisa, que é 

como a cultura local é elaborada no ECG. Para isso utilizo como base para discussão, três 

pontos nos quais a questão da cultura local é desenvolvida. O primeiro ponto refere-se a como 

surge a demanda de incorporar a cultura local e a cultura popular na OCG; o segundo ponto 

diz respeito a como essa demanda é elaborada na OCG, como os maestros a incorporam, 

como funciona o processo de criação dos arranjos. Nesta parte também discuto a criação do 

Projeto “MostrArte” e a importância dele. No terceiro ponto discuto, como essa cultura 

trabalhada é levada para o público, através das apresentações. Nesta última parte discutirei 

as observações que fiz durante vários concertos que tive o prazer de acompanhar ao longo de 

meu trabalho de campo. 

 Com a descrição desses processos citados acima, pretendo construir a minha 

argumentação. Da mesma forma que a música erudita irá interferir na formação dos jovens 

presentes no ECG, esses mesmos jovens também irão modificar essa música erudita presente 

no ECG. Com isso argumento que o que ocorre no ECG, é um processo dialético, que pode 

ser compreendido através da noção de habitus, proposta pelo antropólogo Pierre Bourdieu 

(2006) em seu livro “ A Distinção: crítica social do julgamento.” 

 

(Figura 10: Grafite 2) 
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3.3.1 REFLEXÃO SOBRE O EVENTO “MOSTRARTE” 

 

 

(Figura 11: Negros e vozes no MostrArte) 

  No dia 29 de março de 2016, aconteceu o “MostrArte” no ECG - evento que veio a 

revelar sua enorme importância para minha pesquisa somente algum tempo depois. O 

“MostraArte”, foi um evento criado pelos próprios alunos da Grota, com o auxílio da 

colaboradora Alexandra Oliveira40. O evento é parte de um Projeto musical proposto por ela 

e os alunos. Nas palavras dela: 

 
40 ALEXANDRA SEABRA MELO OLIVEIRA, Pós-Graduada em Produção Cultural pela ABGC – 

Cândido Mendes, trabalhou em 2011 no Projeto ARTEUNE no SESC Niterói. É produtora da Orquestra de 

Cordas da Grota desde 2011 até o presente momento, onde também é violinista e professora. Atua como 

produtora da banda internacional Brazilian 2wins tendo realizado a produção local do Projeto Heart of a 

Student (Coração de Estudante) no Brasil em 2013, criado pelos mesmos nos Estados Unidos. Aprimorou 

seus conhecimentos em cursos livres, tais como: "Aprenda com quem faz" de Patrícia Ferras em julho de 

2013 e como ouvinte em 2014, Produção Cultural, Gestão e Logística com LC Duarte, tendo trabalhado 

produção, logística e planejamento de eventos e Projetos culturais. Atualmente é produtora independente e 

Coordenadora do Pontão de Cultura MostrArte Niterói e atua como produtora artística do grupo Musical 

Beginning. Como educadora musical, atua em instituições de ensino como Salesiano RO, Creche escola 

Alecrim e é responsável na formação em empreendedorismo e musicalização para os monitores do Espaço 

Cultural da Grota. Rio de Janeiro, maio de 2019. (Texto retirado do site do ECG. Disponível em: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/6191c5_dd1f57fd74f1476795c55768abd38ce9.pdf acesso em: 25 de maio 

de 2019. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/6191c5_dd1f57fd74f1476795c55768abd38ce9.pdf
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Surgiu a ideia de tentar resgatar um pouco do que a Orquestra de 

Cordas da Grota fazia há algum tempo atrás. Tínhamos o costume de fazer 

semanalmente ou mensalmente, concertos didáticos em escolas. E levar os 

jovens da Grota para as escolas foi principalmente muito rico para a gente. 

Porque eles estão acostumados a irem em eventos privados e locais fechados 

[...] e ir à escola, resgatou aquela vivência que eles tinham perdido. (Trecho 

retirado do vídeo “MostrArte – Encurtando distâncias41) 

Vale destacar que os coordenadores do Projeto não participaram da organização do 

evento. Como a própria Alexandra Oliveira conta, o intuito do “MostrArte” foi de trazer a 

comunidade para compor o ECG, e para isso ela decidiu envolver a comunidade no processo 

de organização do evento. Com isso o evento foi realizado pela comunidade, desde a 

organização, como a escolha dos artistas que em sua maioria são moradores ou ex-moradores 

da Grota, e a escolha de trazer a arte do grafite e do hip-hop para compor o evento. Nesse 

evento pude observar como os encontros culturais se tornaram tão frequentes no ECG, já que 

a Grota tem uma cultura artística muito presente. Pois cada um dos participantes convidados 

para o evento, já haviam tido algum contato com o ECG, e com isso pude compreender a 

origem de algumas influências que pude observar na OCG, ao longo de minha pesquisa. 

Outro ponto que vale destacar do evento, é o da organização dos grupos que se 

apresentaram, onde os próprios alunos criaram arranjos, e formaram diversos grupos para 

tocar no dia. Com isso pude observar de fato o que eles mais gostam de tocar, e em sua 

maioria o que se ouviu nas apresentações foram mesclas do popular com o erudito -  mistura 

que já era presente nas apresentações convencionais da OCG, mas que naquele dia soava em 

um tom bem mais envolvente e natural.O que não significa  que as apresentações 

convencionais não sejam envolventes e com uma aura de naturalidade, mas o conjuntos que 

se formavam no ECG no dia do evento, davam a sensação de uma perfeita harmonia entre 

artistas e públicos, já que se tratava de um evento organizado pela comunidade para a 

comunidade. Sendo assim, o clima que se instaurou no local foi um clima de família. 

 
41 Vídeo postado na página do Facebook, do “MostrArte – Encurtando distâncias”. Disponível em: 

https://www.facebook.com/895608997231812/videos/916125058513539/ acesso em: 25 de maio de 2019. 

https://www.facebook.com/895608997231812/videos/916125058513539/
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(figura 12: Grupo de Flautas) 

Quero deixar frisado a importância deste evento para a construção de uma ideia de 

participação popular no ECG. Pois esse tipo de evento abre portas também para uma nova 

perspectiva de carreira para os jovens presentes naquele espaço. Tendo em vista que além de 

ter um viés de entretenimento para a comunidade, esse tipo de evento também traz a 

oportunidade de as famílias dos músicos conhecerem mais o mundo onde seu familiar está 

inserido, e com isso eventualmente passar a se interessar mais e incentivar a carreira de 

músico deste aluno. 

Com isso concluo este meu último capítulo, que teve o intuito de discutir a inserção 

da música de concerto na favela da Grota, através do ECG. Minha proposta de relativizar a 

importância da cultura erudita, partiu da observação de que essa é uma prática encorajada no 

ECG, como pude constatar ao longo de minha pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para concluir queria retornar um pouco da trajetória de meu texto, para conectar todos 

os pontos propostos ao longo deste trabalho. Optei por fazer um resgate da memória do local 

para relacionar com as práticas  que estão presentes nos dias de hoje no ECG, aliado a essa 

análise propus investigar as práticas músicas que estão presentes nas favelas, focando nas 

favelas da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Comecei introduzindo ao leitor a minha trajetória como músico, pois a minha 

proposta de metodologia no trabalho de campo, pressupunha o meu conhecimento do 

universo da música, essa escolha se deu por dois fatores: o primeiro é de que para abordar 

meus argumentos descritos ao longo  de meu texto, foi preciso aplicar os conhecimentos 

musicais que adquirir ao longo de minha jornada como músico. O segundo fator que me 

levou a determinar esta metodologia, foi a naturalidade de frequentar as aulas e ensaios da 

orquestra por mais que no campo eu ocupava  a posição de pesquisador. Além disso a 

neutralidade do trabalho de campo se tornou impossível, uma vez que eu já fazia parte 

daquele universo em questão.     

O primeiro capítulo teve como objetivo apresentar e resgatar a memória do ECG, para 

analisar o processo de construção da OCG. Resgatando a memória da construção do Projeto, 

fazendo uma análise desde o tempo da horta, até o início das aulas de violino. Foi possível 

observar práticas ques estão presentes até hoje que dão uma identidade para o Projeto, como 

o fato das vestimentas e o  fato deles tocarem descalços, em algumas apresentações. Ainda 

analisei o processo de criação da orquestra, fato fundamental, para entender as dinâmicas que 

marcam as aulas e os ensaios nos dias de hoje. O segundo e terceiro tópico, presentes no 

primeiro capítulo , teve como objetivo conceder aportes empíricos para as reflexões que 

abordei no segundo item de meu último capítulo, pois no evento “MostrArte” observamos 

esse limbo do popular com o erudito. Além disso propus algumas problemáticas e narrativas 

que estão presentes, como o fato do jovem da favela pertencente a orquestra  está em um 

limbo entre a favela e o erudito, pois quando o jovem entra para o universo da música erudita, 

por vez, ele acaba se afastando do contexto social da favela, mas ao mesmo tempo ele não é 

aceito como pertencente a este universo, fato esse que irá deixar esse jovem a mercê de 

interpretações de ambos os lados. Para a sociedade em geral, ele continuará sendo um 

favelado, e continuará a sofrer as violências do estado, mas por outro lado, ele tentará se 

distanciar desse estereótipo do “favelado”, acabando no limbo entre esses dois universos.      



60 
 

A escolha da temática do segundo capítulo, teve como objetivo inserir o leitor no 

contexto cultural, em que o ECG está situado. Para isso mesclei algumas observações que fiz 

acerca da música escutada na favela da Grota, com informações externas, para fazer uma 

análise das músicas que estão presentes na favela, trabalhando principalmente com o estilo 

característico da favela, o funk.  Sendo um capítulo voltado mais para questões teóricas a 

respeito da questão musical da favela, a reflexão proposta neste capítulo partiu da 

necessidade de entender a cultura musical da favela. Nas duas primeiras parte utilizei a 

observação para construção da paisagem sonora do entorno do ECG, dados bibliográficos e 

filmográficos, para discutir a música da favela. Para entender a inserção da cultura local 

proposta no item 3.3, foi necessário apontar as principais características que englobam a 

música na favela. Logo após, entrei na discussão da marginalização de culturas de favela, 

para no capítulo seguinte contrapor com a inserção da música erudita. O objetivo, foi de 

mostrar ao leitor como a cultura erudita em contraponto com a cultura da favela, tendo o funk 

como predominante, e posta como superior por todo um setor da sociedade. Para isso 

podemos observar que há várias tentativas em marginalizar culturas periféricas, como no 

passado aconteceu com o jazz e samba, e hoje acontece, com o funk e o rap. Para finalizar o 

capítulo , optei por fazer uma análise do gosto musical dos alunos presentes no ECG, o que 

serviu para introduzir a temática trabalhada no capítulo três.  

O capítulo três concentrou a temática proposta neste trabalho, fazendo uma reflexão 

sobre a música erudita, e de como ela é inserida na Grota, na qual tem um cultura popular 

marginalizada e inferiorizada, como visto ao longo do capítulo 2. O contexto apresentado 

nos capítulos anteriores, deu suporte para entendermos como se dá o encontro do popular 

com o erudito no ECG. Observando todo o processo histórico da criação do Projeto, foi 

possível compreender as práticas demonstradas ao longo deste capítulo. Para isso foi 

necessário introduzir o leitor nas práticas que ocorrem na música erudita, e os métodos de 

ensino e aprendizagem proposto pelos coordenadores do Projeto.  

Esses fatores somados as análises feitas no item 3.3, onde utilizó dados empíricos do 

evento “MostrArte”,  serviram para eu concluir que o encontro cultural que a no Projeto, só 

ocorrem por fatores que foram trabalhados ao longo da construção do Projeto, sendo eles: A 

inclusão da comunidade local em cargos administrativos e docentes, o que possibilitou uma 

maior interação entre o Projeto e a comunidade, como Katunga aponta em umas das 

conversas que tivemos, “[...] era mais fácil para eu falar com as crianças, do que o Márcio ou 

a Lenora.”, essa fala retrata a preocupação de tornar o Projeto o mais acessível possível à 
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comunidade. Como o Márcio aponta em outra fala, que queria mais interação do ECG com 

a comunidade.  

Concluo que todos as práticas utilizadas no ECG, são para sustentar um orquestra da 

Grota, e não uma orquestra na grota. A preocupação de abrir e chamar a comunidade para 

participar do Projeto, irá refletir na sonoridade e na forma de apresentação da OCG. Pude 

observar que a identidade do Projeto, e consequentemente da OCG, carrega a identidade de 

cada membro presente no Projeto (sendo músico ou não)       

 

   

  



62 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BECKER, H. S. (1977). Mundos artísticos e tipos sociais. In: VELHO,Gilberto, Arte e 

sociedade: Ensaios de Sociologia da Arte. (p. 9-26). Rio de Janeiro:Zahar  

BESCHIZZA, Christhian. (2014). Uma introdução ao funk carioca: trajetória inicial e um 

guia bibliográfico para futuras pesquisas. Uberlândia.  

BIRMAN, P. (2008). Favela é comunidade? In: L. A. MACHADO DA SILVA, Vida sob 

cerco: violência e rotina nas favelas do Rio de Janeiro (pp. 99-114). Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira. 

BLACKING, J. (2007). Música. Cultura e Experiência. São Paulo: CADERNO DE CAMPO. 

BOAS, F. (2004). Antropologia Cultural. Rio de Janeiro: Zahar. 

BOURDIEU, P. (2007). A Distinção: crítica social do julgamento. Porto Alegre: Zouk. 

BRASIL.(2017) Ideia Legislativa nº. 65.513, sob o título de “Criminalização do funk como 

crime de saúde pública a criança aos adolescentes e a família”. Disponível 

em:https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=5299757&ts=1571777721216&disposition=inline (Acesso 

em: 12/11/2019, às 15:34) 

BRAUNE, F. (2016). Querubins da Grota. Rio de Janeiro: WallPrint. 

CAMPOS, Luís Melo. (2007) A música e os músicos como problema sociológico. In:Revista 

Crítica de Ciências Sociais [Online]. Disponivél em: 

http://journals.openedition.org/rccs/756 (Acesso 12/11/2019, ás 10:52) 

ELIAS, N. (1995). Mozart, Sociologia de um Gênio. Rio de Janeiro: Zahar. 

FARIA, A. M. (2018) Uma vivência educacional em Projeto cultural: a percepção musical 

no espaço cultural da grota (Doutorado em Música) - UNIRIO, Rio de Janeiro. 

GUAZINA, L. (2012). Entre a música e o crime? Uma análise sobre discursos midiáticos e 

o ensino de música para crianças e jovens em Projetos sociais. VIII Conferência 

Brasileira de Mídia Cidadã. Brasília: VIII Conferência Brasileira de Mídia Cidadã. 

MEIRA, G. (s.d.). A etnomusicologia e o estudo da música popular urbana: Uma explanação 

introdutória.  

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5299757&ts=1571777721216&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=5299757&ts=1571777721216&disposition=inline
http://journals.openedition.org/rccs/756


63 
 

MELO, M. Z. (1999). Estigmas: a deterioração da identidade Social. In: seminário 

internacional sobre sociedade inclusiva. Anais do seminário internacional sobre 

sociedade inclusiva. Belo Horizonte. 

MILLER, Daniel. (1954) Trecos, troços e coisas: estudos antropológicos sobre a cultura 

material. Zahar, Rio de Janeiro. 

MIZRAHI, M. (2010). “É o beat que dita”: criatividade e a não - proeminência da palavra na 

estética Funk Carioca. Desigualdade & Diversidade – Revista de Ciências Sociais da 

PUC-Rio, Nº7,jul/dez, 175-204. 

MONTEIRO, T. S. (2016) INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA MÚSICA: UMA 

EXPERIÊNCIA NO ESPAÇO CULTURAL DA GROTA. (Graduação em música) - 

UNIRIO, Rio de Janeiro 

SOUSA, Vitor Pereira de; FERNANDES, Cíntia Sanmartin. (2015). Jovens e jazz 

ressignificando o cotidiano carioca. Trabalho apresentado na Divisão Temática de 

Interfaces Comunicacionais, da Intercom Júnior – XI Jornada de Iniciação Científica 

em Comunicação, evento componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências 

da Comunicação. 

VEZZÁ, FMG. Afinar o movimento (2018) - Educação do corpo no ensino de instrumentos 

musicais. 1. ed. São Paulo: SESI-SP Editora. v. 500. 199p . 

VIANNA, Hermano. (1987) O Baile Funk carioca: festas e estilos de vida metropolitanos. 

Dissertação de Mestrado em Antropologia. Rio de Janeiro: UFRJ. 

WEBER, Max (2004). A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: 

Companhia das Letras  



64 
 

REFERÊNCIAS FILMOGRÁFICAS  
 

“Por Dentro do Funk 150 BPM”, Direção: Felipe Larozza e Matias Maxx, 2018, Brasil. 

“Baseado em Fatos Raciais”, Direção: Fred Brathwaite (Fab Five Freddy), 2019, Estados 

Unidos da América.     



65 
 

ANEXOS 
MÚSICA: RAP DAS ARMAS 

COMPOSITORES: MC JUNIOR E MC LEONARDO 

ANO DE LANÇAMENTO: 1995 

 

O meu Brasil é um país tropical 

A terra do funk, a terra do carnaval 

o meu Rio de Janeiro é um cartão postal 

Mas eu vou falar de um problema nacional 

parapapapapapapapa 

parapapapapapapapa 

paparapaparapapara clak bumm 

parapapapapapapapa 

parapapapapapapapa 

parapapapapapapapa 

paparapaparapapara clak bumm 

parapapapapapapapa 

Metralhadora AR-15 e muito oitão 

A Intratek com disposição 

Vem a super 12 de repetição 

45 que um pistolão 

FMK3, m-16 

A pisto UZI, eu vou dizer para vocês 

Que tem 765, 762, e o fuzil da de 2 em 2 

parapapapapapapapa 

parapapapapapapapa 

paparapaparapapara clak bumm 

parapapapapapapapa 

Nesse país todo mundo sabe falar 
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Que favela é perigosa, lugar ruim de se morar 

é muito criticada por toda a sociedade 

Mas existe violência em todo canto da cidade 

Por falta de ensino falta de informação 

pessoas compram armas cartuchos de munição 

mas se metendo em qualquer briga ou em qualquer confusão se sentindo protegidas com a 

arma na mão 

parapapapapapapapa 

parapapapapapapapa 

paparapaparapapara clak bumm 

parapapapapapapapa 

vem pistola glock, a HK 

vem a intratek Granada pra detonar 

vem a caça-andróide e a famosa escopeta 

vem a pistola magnum, a Uru e a Beretta 

colt 45, um tiro só arrebenta 

e um fuzil automático com um pente de 90 

estamos com um problema que é a realidade 

e é por isso que eu peço paz, justiça e liberdade 

parapapapapapapapa 

parapapapapapapapa 

paparapaparapapara clak bumm 

parapapapapapapapa 

Eu sou o MC Júnior, eu sou MC Leonardo 

Voltaremos com certeza pra deixar outro recado 

Para todas as galeras que acabaram de escutar 

Diga não a violência e deixe a paz reinar. 

parapapapapapapapa 
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parapapapapapapapa 

paparapaparapapara clak bumm 

parapapapapapapapa 

parapapapapapapapa 

parapapapapapapapa 

paparapaparapapara clak bumm 

parapapapapapapapa 
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Música: Rap da Felicidade 

Compositores: Sidney da Silva (MC Cidinho) e Marcos Paulo de Jesus (MC Doca) 

Ano de lançamento:1995 

 

Eu só quero é ser feliz 

Andar tranqüilamente na favela onde eu nasci, é 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem o seu lugar 

Fé em Deus... DJ 

Eu só quero é ser feliz 

Andar tranqüilamente na favela onde eu nasci, é 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem o seu lugar 

Mas eu só quero 

é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 

onde eu nasci 

ham... 

e poder me orgulhar 

e ter a consciência 

Que o pobre tem o seu lugar 

Minha cara autoridade, já não sei o que fazer 

Com tanta violência eu sinto medo de viver 

Pois moro na favela e sou muito desrespeitado 

A tristeza e a alegria aqui caminham lado a lado 

Eu faço uma oração para uma santa protetora 

Mas sou interrompido a tiros de metralhadora 

Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela 

O pobre é humilhado, esculachado na favela 

Já não agüento mais essa onda de violência 

Só peço autoridade um pouco mais de competência 
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Eu só quero é ser feliz 

Andar tranqüilamente na favela onde eu nasci, é 

E poder me orgulhar 

E ter a consciência que o pobre tem o seu lugar 

Mas eu só quero 

é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz 

onde eu nasci 

ham... 

e poder me orgulhar 

e ter a consciência 

Que o pobre tem o seu lugar 

Diversão hoje em dia não podemos nem pensar 

Pois até lá no baile eles vêm nos humilhar 

Ficar lá na praça, que era tudo tão normal 

Agora virou moda a violência no local 

Pessoas inocentes, que não têm nada a ver 

Estão perdendo hoje o seu direito de viver 

Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela 

Só vejo paisagem muito linda e muito bela 

Quem vai pro exterior da favela sente saudade 

O gringo vem aqui e não conhece a realidade 

Vai pra Zona Sul pra conhecer água de coco 

E o pobre na favela, vive passando sufoco 

Trocaram a presidência, uma nova esperança 

Sofri na tempestade, agora eu quero a bonança 

O povo tem a força, só precisa descobrir 

Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. 

Eu só quero é ser feliz 

Andar tranqüilamente na favela onde eu nasci, é 

E poder me orgulhar 
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E ter a consciência que o pobre tem o seu lugar 

Diversão hoje em dia... nem pensar 

Pois até lá no baile eles vêm nos humilhar 

Ficar lá na praça, que era tudo tão normal 

Agora virou moda a violência no local 

Pessoas inocentes, que não têm nada a ver 

Estão perdendo hoje o seu direito de viver 

Nunca vi cartão postal em que se destaque uma favela 

Só vejo paisagem muito linda e muito bela 

Quem vai pro exterior da favela sente saudade 

O gringo vem aqui e não conhece a realidade 

Vai pra Zona Sul pra conhecer água de coco 

E o pobre na favela, passando sufoco 

Trocaram a presidência, uma nova esperança 

Sofri na tempestade, agora eu quero a bonança 

O povo tem a força, só precisa descobrir 

Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. 
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Música: Tá tudo errado 

Compositores: MC Júnior & MC Leonardo 

Ano de lançamento: 2010 

 

Comunidade que vive a vontade 

Com mais liberdade tem mais pra colher 

Pois alguns caminhos pra felicidade 

São paz, cultura e lazer 

Comunidade que vive acuada 

Tomando porrada de todos os lados 

Fica mais longe da tal esperança 

Os menor vão crescendo tudo revoltado 

Não se combate crime organizado 

Mandando blindado pra beco e viela 

Pois só vai gerar mais ira 

Naqueles que moram dentro da favela 

Sou favelado e exijo respeito 

São só meus direitos que eu peço aqui 

Pé na porta sem mandado 

Tem que ser condenado 

Não pode existir 

Está tudo errado 

É até difícil explicar 

Mas do jeito que a coisa está indo 

Já passou da hora do bicho pegar 

Está tudo errado 

Difícil entender também 

Tem gente plantando o mal 

Querendo colher o bem 

Mãe sem emprego 
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Filho sem escola 

É o ciclo que rola naquele lugar 

São milhares de história 

Que no fim são as mesmas 

Podem reparar 

Sinceramente não tenho a saída 

De como devia tal ciclo parar 

Mas do jeito que estão nos tratando 

Só estão ajudando esse mal se alastrar 

Morre polícia, morre vagabundo 

E no mesmo segundo 

vem ocupar 

O lugar daquele que um dia se foi 

Pior que depois geral deixa pra lá 

Agora amigo, o papo é contigo 

Só um aviso pra finalizar 

O futuro da favela depende do fruto que tu for 

plantar 

Está tudo errado 

É até difícil explicar 

Mas do jeito que a coisa está indo 

Já passou da hora do bicho pegar 

Está tudo errado 

Difícil entender também 

Tem gente plantando o mal 

Querendo colher o bem 

Comunidade que vive a vontade 

Com mais liberdade tem mais pra colher 
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Pois alguns caminhos pra felicidade 

São paz, cultura e lazer 

Comunidade que vive acuada 

Tomando porrada de todos os lados 

Fica mais longe da tal esperança 

Os menor vão crescendo tudo revoltado 

Não se combate crime organizado 

Mandando blindado pra beco e viela 

Pois só vai gerar mais ira 

Naqueles que moram dentro da favela 

Sou favelado e exijo respeito 

São só meus direitos que eu peço aqui 

Pé na porta sem mandado 

Tem que ser condenado 

Não pode existir 

Está tudo errado 

É até difícil explicar 

Mas do jeito que a coisa está indo 

Já passou da hora do bicho pegar 

Está tudo errado 

Difícil entender também 

Tem gente plantando o mal 

Querendo colher o bem 

Mãe sem emprego 

Filho sem escola 

É o ciclo que rola naquele lugar 

São milhares de história 

Que no fim são as mesmas 

Podem reparar 

Sinceramente não tenho a saída 
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De como devia tal ciclo parar 

Mas do jeito que estão nos tratando 

Só estão ajudando esse mal se alastrar 

Morre polícia, morre vagabundo 

E no mesmo segundo 

vem ocupar 

O lugar daquele que um dia se foi 

Pior que depois geral deixa pra lá 

Agora amigo, o papo é contigo 

Só um aviso pra finalizar 

O futuro da favela depende do fruto que tu for 

plantar 

Está tudo errado 

É até difícil explicar 

Mas do jeito que a coisa está indo 

Já passou da hora do bicho pegar 

Está tudo errado 

Difícil entender também 

Tem gente plantando o mal 

Querendo colher o bem 


