
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

O Grupo Cultural AfroReggae é uma 

organização que luta pela transformação 

social e, através da cultura e da arte, 

desperta potencialidades artísticas que 

elevam a autoestima de jovens das 

camadas populares. Tem por missão 

promover a inclusão e a justiça social, 

utilizando a arte, a cultura afro-brasileira e 

a educação como ferramentas para a 

criação de pontes que unam as diferenças 

e sirvam como alicerces para a 

sustentabilidade e o exercício da 

cidadania. 

 

O InfoReggae é uma publicação semanal e 

faz parte dos conteúdos desenvolvidos 

pela Editora AfroReggae. 

 

 

Sede Rio de Janeiro 

Rua da Lapa, nº 180 – Centro 

Rio de Janeiro (RJ) 

+55 21 3095.7200 

 

Representação São Paulo 

Rua João Brícola, nº 24  

18º andar – Centro 

São Paulo (SP) 

+55 11 3249.1168 

 

Contatos 

www.afroreggae.org 

facebook.com/afroreggaeoficial 

twitter.com/AfroReggae 

 

danilo.costa@afroreggae.org 
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Esta edição do InfoReggae é publicada em 

homenagem à Diego Frazão. 
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Apresentação 

 

O Grupo Cultural AfroReggae possui oito Grupos Artísticos – AR21, Afro Circo, Afro 

Lata, Afro Samba, Párvati, Trupe de Teatro, Makala e a Orquestra AfroReggae. 

Nesta edição vamos apresentar a Orquestra AfroReggae. A instituição, acreditando 

na inclusão social, quebrou barreiras e levou às comunidades do Rio de Janeiro 

instrumentos desconhecidos pelos moradores como Oboé e o Fragote. Através da 

música clássica, meninos e meninas conseguem apresentar a cultura das favelas 

para os espaços mais eruditos de cultura do mundo.  

A Orquestra já se apresentou em diversas cidades e eventos. Entre eles, se 

destacam as apresentações no Antídoto do Itaú Cultural e na Open Unesco, em 

Paris. No Brasil, a Orquestra AfroReggae tocou com a Orquestra Sinfônica Brasileira 

no Theatro Municipal e na abertura da Conferênia Municipal de Assistência Social do 

Rio de Janeiro.  

 

 

Foto: www.afroreggae.org 
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Encantamento 

 

A história da Orquestra AfroReggae se inicia em 2005 quando José Júnior, 

Coordenador Executivo da instituição conheceu o trabalho da violinista Frida 

Maurine através do rapper MV Bill e se encantou com a idéia de levar a sutilieza e 

perfeição do som do violino para as comunidades do Rio de Janeiro.  

Surgiu então a idéia de oferecer oficinas com instrumentos de cordas em Parada de 

Lucas. No entanto havia um grande desafio: a divulgação das oficinas. As crianças 

da comunidade em que seriam desenvolvidas as aulas nunca tiveram o contato com 

a música clássica e sequer conheciam os instrumentos. 

Foi necessário realizar uma apresentação no meio da comunidade para que todos 

pudessem conhecer os instrumentos. Júnior convidou Frida Maurine e outros 

músicos para realizar uma apresentação e mostrar os instrumentos às crianças.  

A curiosidade era grande e o encantamento aconteceu quando a comunidade 

percebeu que o som dos instrumentos apresentados poderia compor canções já 

conhecidas por eles, como funk, pagode, rock e pop.   

 

Encantado 

  

Diego Frazão foi um menino que como 

muitos se encantou pela música das 

cordas do violino. Criança, pobre e com 

um olhar distante para o futuro, Diego 

encontrou na Orquestra AfroReggae a 

possibilidade de encurtar o caminho 

para o futuro que ameaçava não 

chegar.  

Diego viveu pouco. Morreu de leucemia 

em 2010 mas pôde, através da música, 

conhecer o que a vida deve de fato 

significar para todos. A História deste encantado não é triste. A história deste 

encantado foi mais do que tudo, seu encontro com a alegria. 

  

www.razoesparaacreditar.com.br 
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A Camereta 

 

Camereta é o nome de um grupo de poucos integrantes que se especializa em 

compor e executar sons de um gênereo específico. No início, a camereta da 

Orquestra Sinfônica era composta apenas por 5 violinistas e 1 tecladista, todos 

alunos das oficinas do Núcleo de Parada de Lucas.  

Em 2007, o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, esteve no 

núcleo de Parada de Lucas e foi conquistado pela musicalidade dos alunos. 

Acreditando no potencial de inclusão, ainda limitado pelo número pequeno número 

de instrumentos, o Governador viabilizou para as oficinas novos instrumentos, o que 

marcou o crescimento do projeto e foi o primeiro passo para a criação da camerata, 

que hoje responde pelo nome Orquestra AfroReggae.  

 

 

Foto: Carlos Fofinho 

 

A partir do momento em que mais alunos começaram a participar das oficinas e a se 

destacar, novos integrantes se uniram ao grupo e transformaram a pequena 

camereta em uma orquestra.  
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A Orquestra AfroReggae 

 

Conhecendo a inclusão promovida pela oficina de música do AfroReggae, em 2009, 

o Governo do Estado do Rio de Janeiro passou a apoiar a camerata, permitindo 

assim a sua ampliação e evolução para a Orquestra AfroReggae.  

Em 2012 o projeto deu um 

novo salto. Com a parceria do 

Santander e do Criança 

Esperança/UNESCO novos 

alunos puderam ser acolhidos 

na oficina que forma músicos.  

A partir de julho de 2012 a 

Orquestra passou a contar 

também com uma parceria 

com a Orquestra Sinfônica 

Brasileira (OSB). 

Coordenada desde o início 

por Guilherme Carvalho, a 

Orquestra AfroReggae é 

regida pelo maestro Jean 

Molinari e o assistente de 

produção artística Tiago 

Cosmo. A Orquestra 

AfroReggae conta com a 

expertise do conselheiro 

artístico, maestro Felipe 

Prazeres, Spalla da 

Orquestra Petrobras  

Sinfônica, que participa da 

seleção dos programas, 

arranjos e instrumentos. 

Atualmente a orquestra é 

formada por 21 músicos de diversas idades. Outros projetos acompanham o 

trabalho da orquestra, como a orquestra mirim e o recém criado Big Band.   

  

Foto: Carlos Fofinho 
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O Maestro 

 

Uma orquestra, normalmente, é composta por um grande número de músicos 

tocando diferentes instrumentos. Sendo assim, é de grande importância a figura de 

um líder que mantenha rigorosamente o ritmo, a ordem para que os músicos não 

percam a marcação do tempo.   

Na 

esquerda, o maestro da Orquestra AfroReggae Guilherme Carvalho. Foto: Carlos Souza. 

Jean Philippe e Giuseppe Laucas dividem o papel de líderes da Orquestra 

AfroReggae. Os dois rapazes são estudantes de música da UFRJ e trabalham como 

Maestros  sob coordenação do primeiro regente do grupo, Guilherme Carvalho.  

Em conversa com Giuseppe, o maestro destacou a importância do trabalho de toda 

a equipe, coordenadores, professores das oficinas e assistentes artísticos. Giuseppe 

também falou sobre a importância do trabalho da orquestra para a comunidade: 

 …a orquestra tem a oportunidade de apresentar a comunidade mais uma 

opção cultural para os moradores. È necessário que se disponibilize e 

todas as formas culturais possíveis para que os moradores possam 

escolher. A música clássica, além de ser mais uma opção cultural, é 

tambpem uma opção profissional para a comunidade Giuseppe Laucas, 

maestro da Orquestra AfroReggae.  
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Travessia Através da Música 

 

O AfroReggae aposta na inclusão social através da cultura e busca romper com as 

barreiras do preconceito contra as favelas do Rio de Janeiro. A distância da música 

clássica das comunidades é apenas uma questão de acessibilidade. Através de 

oficinas musicais em uma comunidade do Rio de Janeiro, o AfroReggae provocou o 

gosto dos jovens pelo gênero e hoje os leva pelo Brasil afora com a Orquestra 

AfroReggae. 

A música clássica já conseguiu 

transformar a vida de muitos jovens, 

dentre eles Tiago Cosmo, nascido e 

criado na comunidade Grota do 

Surucucu em Niterói.  

A primeira vez que Tiago atravessou 

a Ponte Rio-Niterói foi aos 13 anos, 

para uma apresentação de violino em 

um abrigo na Tijuca. Com 10 anos de 

idade Tiago teve o seu primeiro 

contato com o violino e, a convite do 

coordenador da orquestra Guilherme 

Carvalho, começou a fazer parte do 

grupo.  

O sucesso da carreira como músico 

permitiu que ele realizasse o sonho 

de morar de frente para o Cristo 

Redentor em Laranjeiras, mas nunca 

deixou de frequentar a comunidade 

em que cresceu e onde hoje é 

referência para toda comunidade. 

Duas vezes por semana, Tiago ensina 

crianças e jovens a tocar violino, no Centro Cultural Waly Salomão, em Vigário 

Geral.  

 

Contatos: 

Guilherme Carvalho 

Telefone: (21) 3095 7200 

E-mail: guilherme.carvalho@afroreggae.org 

 

Tiago Cosmo. Fotografia retirada do blog giro-musical 
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