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beleza tem de vir antes." 
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RESUMO 

 

STAVRACAS, Isa. Projeto Guri: análise das ações socioeducativas em dois polos paulistas. 

362 f. Tese (Doutorado em Educação), Programa de Pós-Graduação em Educação - 

Universidade Nove de Julho - UNINOVE, São Paulo, 2013. 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar as ações socioeducativas desenvolvidas no 

interior do Projeto Guri – um projeto de educação musical e prática coletiva de música, 

administrado pela Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), a fim de investigar se e como 

promove a inclusão sociocultural. A pesquisa insere-se no universo da educação não formal, 

uma área de conhecimento de aprendizagens e saberes que tem sido cada vez mais utilizada 

como estratégia no enfrentamento das questões sociais; tendo como eixo a formação para a 

cidadania, a inclusão sociocultural e a emancipação dos sujeitos. Como etapas metodológicas 

recorremos, primeiramente, à pesquisa teórico-bibliográfica, analisando as seguintes 

categorias: Educação Não Formal, Ações Socioeducativas, Inclusão/Exclusão Social, 

Cidadania, Emancipação Social, Educador Social e Educação Musical. Na segunda etapa, 

utilizamos para coleta de dados entrevistas semiestruturadas e observação das ações 

pedagógicas. Foram sujeitos da pesquisa: profissionais atuantes nos dois polos investigados, a 

saber: 2 coordenadores de polo, 6 educadores musicais, 1 auxiliar de polo e 1 auxiliar 

artístico-pedagógico; 25 participantes do projeto e 25 famílias, representando um total de 20% 

de alunos dos dois polos. Os resultados apontam que as atividades socioeducativas 

desenvolvidas nos polos analisados atendem às necessidades dos participantes no que se 

refere ao ensino e prática coletiva de música, assim como, nas mudanças de atitudes e 

comportamentos. Ainda que os polos enfrentem problemas com a infraestrutura e necessitem 

de maior articulação entre as áreas de Desenvolvimento Educacional e Social, observa-se que 

o trabalho desenvolvido pelos educadores têm o reconhecimento dos participantes e seus 

familiares que buscam no Projeto a possibilidade de transformações em suas vidas. Diante 

disso, a pesquisa conclui que o Projeto Guri promove a inclusão sociocultural, contribuindo 

na formação para a cidadania e emancipação social dos sujeitos, tornando-os críticos e 

autônomos. 

 

Palavras-chave: Projeto Guri, Educação Não Formal, Ações Socioeducativas e Inclusão 

Sociocultural. 
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ABSTRACT 

 

STAVRACAS, Isa. Guri Project: analysis of socioeducational actions two poles in São 

Paulo. 362 f. Doctoral Thesis, Graduate Program in Education - Nine University July - 

UNINOVE, São Paulo, 2013. 

 

The present research aimed to analyze the social and educational activities developed within 

the Guri Project - a project of musical education and collective practice of music, run by the 

Friends of the Guri Project (AAPG) in order to investigate whether and how to promote 

inclusion sociocultural . The research is part of the universe of non-formal education, an area 

of aware of learning and knowledge that has been increasingly used as a strategy to deal with 

social issues, with its central training for citizenship, inclusion and empowerment of 

sociocultural subjects. As methodological steps recourse, first, the theoretical and research 

literature, analyzing the following categories: Non-Formal Education, Socioeducational 

Actions, Inclusion / Exclusion Social, Citizenship, Social Emancipation, Music Education and 

Social Educator. In the second step, in order to collect data, semi-structured interviews and 

observation of pedagogical actions was used. Were the research subjects: professionals 

working in both ends investigated, namely: 2 polo’s coordinators, 6 music educators, 1 assist 

and 1 polo’s artistic-pedagogical assist; 25 project participants and 25 families, representing a 

total of 20% students of the two poles. The results indicate that the social and educational 

activities developed at the poles analyzed meet the needs of the participants with regard to the 

teaching and collective practice of music, as well as changes in attitudes and behaviors. 

Although the pole face problems with the infrastructure and need for greater coordination 

between the areas of Educational and Social Development, it can be noticed that the work of 

the educators have the recognition of the participants and their families seeking in the Project 

the possibility of changes in their lives. Therefore, the research concludes that the Guri 

Project promotes sociocultural inclusion, contributing in training for citizenship and social 

emancipation of the subject, making them critical and autonomous. 

 

 

 

Keywords: Guri Project, Non-Formal Education, Socioeducational Actions and Sociocultural 

Inclusion. 
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OSESP – Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo 

PAE – Programa de Aperfeiçoamento de Educadores 

PEAD – Programa Emergencial de Auxílio ao Desempregado 

PEC – Programa de Educação Continuada 

PEFI – Parque Estadual das Fontes do Ipiranga 

PDRAE – Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura 

PORE – Pesquisa de Ocupação, Renda e Escolaridade  

PRONAC – Programa Nacional de Apoio à Cultura 

PPP – Projeto Político Pedagógico 

PSC – Prestação de Serviços à Comunidade 

PUC – Pontifícia Universidade Católica 

SAPG – Sociedade Amigos do Projeto Guri 

SEADE – Sistema Estadual de Análise de Dados 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
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SESC – Serviço Social do Comércio 

SESI – Serviço Social da Indústria 

SME – Secretaria Municipal de Educação 

SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

SOARTE – Centro de Desenvolvimento Cultural e Artístico 

SUAS – Sistema Único de Assistência Social 

SUS – Sistema Único de Saúde 

(T)EC(L) A – Técnica, Execução, Composição, Literatura e Apreciação 

UFG – Universidade Federal de Goiás 

UFPR – Universidade Federal do Paráná 

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UI – Unidade de Internação 

UIP – Unidade de Internação Provisória 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UNICAMP – Universidade de Campinas 

UNINOVE – Universidade Nove de Julho 

UNISAL – Universidade Salesianos 

USP – Universidade de São Paulo 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema da presente pesquisa 1  originou-se de dois acontecimentos de grande 

importância na minha vida profissional e acadêmica. O primeiro, refere-se às experiências e 

práticas como docente em escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, que, ao 

longo dos anos, instigaram-me na busca por um trabalho mais consistente envolvendo a 

educação musical. A falta de formação inicial e continuada para atuar nessa área do 

conhecimento corroborou para a realização de estudos sobre o tema, culminando em dois 

grandes projetos: um trabalho de conclusão de curso, pelo Programa de Educação Continuada 

- Formação Universitária (PEC) - Municípios2, e uma pesquisa realizada para a obtenção do 

título de Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Nove de 

Julho - UNINOVE.  

Algumas questões, então, começaram a se delinear envolvendo não só a utilização da 

música em práticas docentes e sua presença no currículo, como também o aumento do número 

de projetos sociais voltados para a inclusão sociocultural por meio da arte, mais 

especificamente da arte musical. Quanto mais aprofundava meus estudos, mais observava 

que, diante das mudanças que se operavam na sociedade, cresciam as políticas públicas em 

vários campos, principalmente educação e cultura, assim como as parcerias com o terceiro 

setor. A educação musical era recorrente nos trabalhos desenvolvidos, sendo apontada por 

profissionais de diferentes áreas como promotora de transformação social e necessária para o 

desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens. 

O segundo acontecimento diz respeito a um olhar direcionado para o campo da 

educação não formal3, que aumenta seu universo de atendimento a inúmeros segmentos da 

sociedade. O conhecimento sobre o tema deu-se no contato com minha orientadora de 

Mestrado e Doutorado, Prof.ª Dr.ª Maria da Glória Marcondes Gohn, e nas pesquisas e 

discussões realizadas no Grupo de Pesquisa em Educação Não Formal, Redes de Movimentos 

Sociais e Entidades do Terceiro Setor e Formação do Educador Social - GRUPERFE. 

                                                           
1 Lüdke e André, no livro “Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas”, trazem, no capítulo 1, a evolução da 
pesquisa em Educação. 
2 O PEC - Municípios é uma reedição dos programas PEC - Formação Universitária (2001/2002) e PEC - 
Municípios - 1a edição (2003/2004). O PEC - Formação Universitária graduou, em 2002, professores da rede 
estadual de São Paulo que possuíam apenas formação de magistério em nível médio. 
3  A educação não formal “[...] aborda processos educativos que ocorrem fora das escolas, em espaços 

organizativos da sociedade civil” (GOHN, 2005, p.7). 



20 
 

 

Durante o processo de desenvolvimento do projeto, ampliei minhas leituras e 

pesquisas sobre o assunto, fazendo crescer o interesse pela educação não formal, uma área de 

conhecimento de aprendizagens e saberes, destinada à formação dos indivíduos para a 

cidadania e emancipação social.  

Foi no aprofundamento acerca das questões que envolvem o campo da educação não 

formal e suas ações que caminhei rumo à construção de um projeto de pesquisa para o 

Doutorado. Pareceu-me pertinente que a pesquisa abordasse uma área ainda em construção e, 

ao mesmo tempo, em consonância com as novas demandas sociais. Observei que a 

possibilidade de transformar a realidade de uma população carente e excluída por meio de 

ações socioeducativas está presente em diversos setores da sociedade brasileira, setores esses 

que buscam o enfrentamento de desafios implementando programas e projetos sociais. Por 

meio dessa premissa, muitas intervenções têm sido realizadas, visando a promover processos 

de ensino e aprendizagem coletivos e a inclusão sociocultural na perspectiva de criar novas 

oportunidades de acesso para os grupos menos favorecidos. 

Sendo assim, ao ser aceita no Programa de Pós-graduação em Educação, começaram 

a se consolidar as ideias presentes no projeto de pesquisa, sobretudo aquelas quanto à análise 

de ações socioeducativas que tivessem como objetivo a inclusão sociocultural e fossem 

desenvolvidas em espaços de educação não formal. O Projeto Guri tornou-se a primeira opção 

por dois motivos principais: primeiro, porque eu já conhecia o trabalho desenvolvido e, 

segundo, por essa iniciativa estar presente em vários municípios atendendo a um número 

considerável de crianças, adolescentes e jovens no Estado de São Paulo. O Projeto Guri, 

criado em 1995 pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, é hoje gerido por duas 

Organizações Sociais a Associação Amigos do Projeto Guri - AAPG (cujas ações 

socioeducativas são estudadas nesta pesquisa) e o Guri Santa Marcelina. 

O Projeto Guri promove a educação musical e a prática coletiva de música atendendo 

crianças, jovens e adolescentes de 6 a 18 anos em polos espalhados por todo o Estado de São 

Paulo e na Fundação CASA. Segundo o Estatuto da Associação4, em seu artigo 4, item IV, ela 

busca atender, em especial, aqueles que estejam em situação de risco 5  e vulnerabilidade 

                                                           
4 O Estatuto encontra-se no Anexo 3 desta pesquisa. 
5 Rose Satiko G. Hikiji, em seu livro “A música e o risco” (2006), traz as concepções utilizadas sobre o uso 
constante da expressão “situação de risco”. 
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social6. Entretanto, os espaços são abertos a todos que tenham interesse pela aprendizagem 

musical. 

Ao verificar a literatura a respeito, foi possível observar que a inclusão sociocultural 

por meio da arte e a utilização de espaços não formais de ensino têm tomado dimensões 

significativas na sociedade e na área científica, por isso há um número relevante de pesquisas 

que abordam esses assuntos. 

Para fazer um levantamento dos referidos temas utilizei, além das categorias 

“educação não formal”, “ações socioeducativas”, inclusão/exclusão sociocultural”, “formação 

do educador”, “cidadania”, “emancipação social” e “educação musical”, algumas palavras 

correlacionadas, a saber: programas e projetos sociais, ONGs, associação, terceiro setor e 

educação formal. Para esse levantamento, recorri ao banco de dados da CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), bibliotecas de Universidades conceituadas 

no Brasil, como UNICAMP, USP, PUC/SP, UNISAL, UFRGS, ao site da ABEM 

(Associação Brasileira de Educação Musical) e ao portal da ANPED (Associação Nacional de 

Pós-graduação e Pesquisa em Educação). 

Em 2010, já havia feito um levantamento das expressões supracitadas, utilizando 

como referências quatro universidades: USP, UNICAMP, PUC/SP e UNISAL. Nesse 

levantamento, examinei teses e dissertações da área das Ciências Humanas, as quais incluíram 

também outras categorias, como teatro, dança, cinema, educador social, educação de jovens e 

adultos, museus e outras; a fim de verificar quais poderiam ter algum vínculo com as 

categorias principais desta tese. Esse trabalho permitiu ampliar minhas informações sobre o 

tema, como também me deu a certeza de ter escolhido o tema ideal para minha pesquisa. 

 

Delimitando a hipótese e os problemas da pesquisa 

 

Partindo do pressuposto de que a aprendizagem musical transforma positivamente a 

realidade de crianças e jovens, e considerando que a atuação de projetos tem sido marcada 

pela concepção de que podem construir novas oportunidades de vida, a hipótese da presente 

pesquisa é a de que a prática musical realizada por meio de um projeto e desenvolvida em 

ambientes não formais de ensino torna-se importante ferramenta para o acesso à cultura, a 

produção de oportunidades e a construção de uma nova realidade social para os mais pobres.  

                                                           
6 Para Castel (1997a), a vulnerabilidade social se apresenta como é uma zona intermediária instável que conjuga 
a precariedade do trabalho e a fragilidade dos suportes de proximidade. Se ocorrer algo como uma crise 
econômica, o aumento do desemprego e do subemprego, a zona de vulnerabilidade dilata-se, avança sobre a zona 
de integração e elimina a desfiliação. 
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Entretanto, o problema se apresenta na evidência de que alguns projetos e programas 

sociais visam apenas mudanças de comportamentos e atitudes de seus participantes, sem que 

haja um aprofundamento sobre seu processo educativo e o alcance das ações.  Sobre isso 

Gohn explica:  

 

Postulamos neste livro que os Projetos Sociais precisam ser 
qualificados pelos seus objetivos, práticas e processos de 
aprendizagens construídos. Vê-los apenas como instrumentos, como 
ferramentas para desenvolver práticas que formem ou mudem atitudes 
e comportamentos, é reduzir o processo educativo que eles contêm a 
processos utilitaristas, tecnocráticos, pragmatistas e empiricistas 
(GOHN, 2010, p. 79). 
 
 

O que deveria ser um espaço de formação e valorização dos sujeitos, destacando seu 

potencial educativo e criativo, torna-se “apenas” um lugar para acolher crianças, adolescentes 

e jovens, tirando-os da rua. Sendo assim, é preciso entender os motivos pelos quais os 

participantes procuram o Projeto, as suas expectativas e suas necessidades, assim como, é 

preciso saber o que o Projeto tem a lhes oferecer. 

 Nesse caso, verifica-se uma interpretação deturpada do papel desses espaços, os 

quais deveriam ser valorizados pela capacidade de atuar no contexto sociocultural dos alunos 

e, ao mesmo tempo, propiciar oportunidades para o desenvolvimento de habilidades, 

contribuindo para a sua formação pessoal.  

Diante disso, no caso da presente pesquisa, algumas perguntas emergem e urgem por 

respostas: 

 

1. As ações socioeducativas desenvolvidas pelo Projeto Guri possibilitam a inclusão 

sociocultural de crianças e adolescentes, contribuindo para mudanças em suas vidas? 

2. Essas ações socioeducativas promovem a emancipação e a cidadania de crianças e 

jovens? 

3. A presença dos polos em espaços não formais contribui para uma maior aproximação 

entre os participantes e a prática educativa desenvolvida pelo Projeto? 

4. Os coordenadores e professores possuem formação inicial e continuada para atuar nas 

áreas pedagógico-musicais e sociais? 

 

O objeto e objetivo propostos para a pesquisa são apresentados na sequência. 
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Objeto e Objetivos da pesquisa 

  

O objetivo principal desta pesquisa consiste em fazer uma análise das ações 

socioeducativas desenvolvidas em polos do Projeto Guri administrados pela Associação 

Amigos do Projeto Guri, a fim de investigar se e como promovem a inclusão sociocultural, 

conforme proposto em seus documentos, em especial, o Projeto Político Pedagógico 7  da 

Associação. O referido documento afirma ter como premissa: 

 

[...] oferecer um ensino musical de qualidade, conectado com a 
realidade social e cultural dos alunos, utilizando-se de ferramentas e 
teorias artístico-pedagógicas modernas e com vistas a promover a 
inclusão sociocultural e dar subsídios para a continuidade dos estudos 
em música, se o aluno assim o desejar. (AAPG, 2008, p.3) 

 

Para tal, o primeiro passo é compreender o que são ações socioeducativas na 

perspectiva do Projeto, na fala de autores e nas disposições das Leis. A partir daí, podemos 

analisar o que o Projeto entende por “inclusão sociocultural” e quais são os caminhos 

percorridos para que ela ocorra e atinja aos objetivos a que se propõe. 

O Projeto Político Pedagógico analisado nesta pesquisa passou por uma 

reestruturação em 2008, tendo suas ações internas e externas contidas em um único 

documento que traz os pressupostos pedagógico-musicais e sociais. Nesse documento, são 

apresentados a missão, a visão, os valores e objetivos da Associação, além dos princípios 

norteadores, a estrutura organizacional e os direcionamentos da Diretoria de Desenvolvimento 

Social8. Além deste documento, outros também foram consultados, como o Estatuto Social e 

os Relatórios de Atividades dos anos de 2009, 2010 e 2011. 

A escolha do objeto (as ações socioeducativas do Projeto Guri) deu-se pela sua 

natureza, ou seja, por serem ações direcionadas para a inclusão sociocultural por meio da 

prática musical utilizando espaços não formais. Por ser um Projeto grande em número de 

polos e participantes (aproximadamente 414 polos e 51.000 participantes), presente em mais 

de 310 municípios do Estado de São Paulo e apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado de 

São Paulo, o Projeto Guri vem recebendo patrocínio de setores públicos e privados. 

Ao verificar os documentos do Projeto e identificar suas propostas, foram observadas 

várias questões que se tornaram, de fato, uma inquietude, haja vista, o quão, na “teoria”, as 

                                                           
7 O Projeto Político Pedagógico encontra-se no Anexo 17 desta pesquisa. 
8  É importante ressaltar que o acompanhamento pedagógico-musical dos participantes é feito pela área de 
Desenvolvimento Educacional e o acompanhamento social dos alunos é realizado pela área de 
Desenvolvimentos Social 
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propostas se apresentam bem articuladas e esquematizadas. Entretanto, ao pensar “se” o 

Projeto promove a inclusão sociocultural a ponto de modificar a realidade de crianças, 

adolescentes e jovens, abrindo-lhes novas oportunidades, a dúvida quanto ao “como” o fazem 

também emergiu, gerando perguntas sobre a forma utilizada pelos polos, na prática, para 

atender suas demandas e cumprir com suas propostas. 

A forma como o Projeto tem sido apresentado à sociedade traduz-se na fala do 

Secretário da Cultura do Estado de São Paulo sobre o Relatório de Atividades 2011, o qual 

dimensiona o Projeto da seguinte maneira:  

 

As realizações e os números daquele que é considerado o maior 
programa sociocultural do Brasil, ora apresentados neste volume, 
demonstram o sucesso e a capacidade do Projeto Guri em transformar 
vidas e pavimentar o caminho para um futuro promissor para milhares 
de jovens e crianças de todas as regiões de São Paulo. (AAPG, 2011, 
p.9) 

 

Diante dessa fala e do que está explícito nos documentos, evidencia-se que o Projeto 

é tratado como um grande programa, capaz de promover mudanças na vida dos participantes. 

Por isso, é preciso observar o alcance desse trabalho, sua aplicabilidade e seus resultados, uma 

vez que se espera, mais do que quantidade, qualidade no atendimento oferecido.  

Como não há até o momento nenhuma investigação sobre o Projeto direcionada para 

os temas que aqui são expostos, alguns caminhos foram trilhados para alcançar os objetivos 

desta pesquisa: investigando-se temas correlacionados com as ações socioeducativas, como o 

fator inclusão/exclusão sociocultural; a música como elemento formador e socializador; a 

formação inicial e continuada do educador social; a utilização de espaços não formais e a 

formação para a cidadania e emancipação de crianças, adolescentes e jovens.  

A música, por exemplo, tem sido apresentada como possibilidade socioeducativa 

desde os tempos mais remotos. Observa-se que, ao longo da história, pensadores já a traziam 

para seus discursos, exaltando sua função social e caráter formativo. Aristóteles (1988, p.277), 

por exemplo, já afirmava que “a música tem o poder de produzir um certo efeito moral na 

alma (e sobre o caráter), e se ela tem esse poder, é óbvio que os jovens devem ser 

encaminhados para a música e educados nela”. Por esse motivo, ela está presente em 

diferentes contextos, sendo utilizada por programas e projetos sociais na perspectiva de 

transformar a realidade de crianças, adolescentes e jovens excluídos socialmente. 

O fenômeno da inclusão/exclusão social não é novo no Brasil. Historicamente, desde 

os tempos da colônia, passando pela República e se agravando na contemporaneidade, a 
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exclusão se apresenta como um tema presente na mídia, nas escolas e nos discursos 

governamentais. Sobre isso, Wanderley afirma: 

 

Tema presente na mídia, no discurso político e nos planos e programas 
governamentais, a noção de exclusão social tornou-se familiar no 
cotidiano das mais diferentes sociedades. Não é apenas um fenômeno 
que atinge os países pobres. Ao contrário, ela sinaliza o destino 
excludente de parcelas majoritárias da população mundial, seja pelas 
restrições impostas pelas transformações do mundo do trabalho seja 
por situações decorrentes de modelos e estruturas econômicas que 
geram desigualdades absurdas de qualidade de vida. (WANDERLEY, 
2011, p.17) 

 

Essa  questão é muito discutida na atualidade sob diferentes aspectos, uma vez que o 

termo “exclusão social” tem sido utilizado de forma indiscriminada. Para Sawaia (1999), esse 

caráter ambíguo, multifacetado e contraditório do termo exclusão é efeito da própria 

complexidade do processo sócio-histórico da exclusão/inclusão social. Ambíguo porque é 

indeterminado, indiferenciado, impreciso e pode ser compreendido em mais de um sentido; 

multifacetado porque se refere à lógica dialética da negação, aquilo que pode ser contestado, 

recusável.  

Frigotto (1995) afirma que a questão da inclusão social no que se refere às ações 

desenvolvidas em comunidades carentes, ganha destaque na sociedade contemporânea, na 

qual a naturalização da exclusão tem se revestido das mais diversas maneiras, com 

implicações mais profundas no que diz respeito à interiorização da exclusão, retirando de 

todos os excluídos o direito às conquistas individuais. Dessa forma, a pesquisa aborda os 

aspectos que norteiam as discussões sobre inclusão/exclusão social, observando como se 

apresentam na sociedade atual.   

Quanto aos objetivos específicos, a investigação buscou apresentar o histórico do 

Projeto Guri desde a sua criação, conhecendo as ações desenvolvidas e os recursos utilizados 

para promovê-las.  Neste mesmo sentido, foram investigados os polos selecionados para a 

pesquisa de campo em todos os aspectos – físico, organizacional, material, pedagógico, 

humano –, além de identificados o perfil da demanda atendida na perspectiva de colher todas 

as informações possíveis sobre os mesmos. 

Com as informações obtidas, partiu-se para a análise de como e quais ações 

socioeducativas são conduzidas dentro dos espaços em que estão inseridas, observando se, na 

prática, as propostas presentes no Projeto Político Pedagógico do Guri e demais documentos 
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são realizadas e se atendem às necessidades de crianças, adolescentes e jovens com a 

qualidade desejada. 

Atendendo, ainda, aos propósitos da pesquisa, foi identificada junto aos 

coordenadores e educadores musicais, a formação recebida para atuar nos aspectos 

pedagógico-musicais e sociais no que se refere ao acompanhamento individual e coletivo dos 

alunos.  

Finalizando, a pesquisa teve como objetivo específico verificar junto aos 

participantes se as ações socioeducativas acarretaram mudanças em suas vidas e de suas 

famílias, contribuindo na formação para a cidadania e emancipação social, características 

essas, presentes nas propostas desenvolvidas em espaços não formais de ensino. 

Crianças, adolescentes e jovens encontram nos programas e projetos sociais a 

possibilidade de realizar atividades em espaços não formais, abrindo novas possibilidades de 

aprendizagem. Segundo Kleber (2003, 2004, 2006), os projetos propostos pelas organizações 

extrapolam os limites formais de ensino e, portanto, são realizados em diferentes espaços, 

dentro das próprias comunidades, criando assim uma forte aproximação entre a realidade de 

seu público e a prática educativa.     

Destarte, é fundamental entender como ocorrem essas práticas e a dimensão que 

assumem na vida dos participantes. 

 

Justificativa 

 

Para compreender os motivos que justificam a escolha desse tema é preciso, em 

primeiro lugar, adentrar o universo do Projeto, apontando as características que o fizeram 

presente em diferentes espaços e com um grande número de participantes.  

O Projeto Guri tem como principal ação socioeducativa a educação musical e traz em 

sua concepção a ideia de aprendizagem coletiva de música, ou seja, as aulas são realizadas em 

conjunto. De acordo com o Projeto Político Pedagógico da Associação (2009, p.7), o Guri tem 

como missão “promover, com excelência, a educação musical e a prática coletiva de música, 

tendo em vista o desenvolvimento humano de gerações em formação9
”. 

Mas, o que se entende por desenvolvimento humano? Como isso acontece? Os 

educadores musicais são preparados para atuar, além do âmbito educacional, no social? Tais 

                                                           
9 O conceito utilizado pelo Projeto Guri sobre desenvolvimento humano é apresentado nesta pesquisa ao abordar 
a categoria “educação musical”. 
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perguntas precisam de respostas que apontem o alcance do Projeto na vida dos participantes, 

por isso essas questões são investigadas. 

Muitas sociedades têm inserido as artes (incluindo a música) no processo de 

formação de crianças e adolescentes, utilizando-as como um meio de promover e transformar 

a realidade em que esses sujeitos vivem. Isso ocorre pelo fato de a música ser uma arte 

universal, capaz de manifestar a cultura de um povo, difundi-la em diferentes espaços e 

tempos, e, ainda, contribuir para o desenvolvimento do ser humano.  Para Bréscia (2011, 

p.20), “a música é uma linguagem universal. Não precisa de tradução. Fala diretamente às 

pessoas, transpondo barreiras tanto do tempo e do espaço, tanto das nacionalidades e etnias 

como da língua”.  

Considerando que está presente em diferentes contextos e espaços, a música passou a 

ser objeto de estudo de muitos pesquisadores de várias áreas, alguns deles utilizados nesta 

pesquisa, como Violeta Gainza, Teca Alencar de Brito, Del Ben, entre outros, os quais 

buscaram estabelecer sua relação com a sociedade, a cultura e a educação.  

Dessa forma, tornou-se fundamental compreender a função da música na sociedade e 

na vida das pessoas. Na educação formal, a compreensão da importância da presença da 

música no currículo foi garantida a partir da Lei nº 11.769, de agosto de 2008, que altera o 

artigo 26 da LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao determinar a sua 

inclusão na educação básica. O prazo para sua implantação expirou em 2011 e os professores 

de Artes são os responsáveis por ministrá-la desde o ensino fundamental I até o ensino médio. 

Na educação infantil, o professor polivalente continua sendo o responsável por trabalhar com 

essa arte. Entretanto, alguns problemas permeiam esse campo da educação, pois falta clareza 

quanto à forma como a lei deveria vigorar, a formação docente e os recursos disponíveis.  

Por outro lado, observa-se que a educação não formal recebe, cada vez mais, uma 

série de projetos e programas sociais que oferecem o aprendizado musical, deslocando a 

responsabilidade dos sistemas de ensino formais para organizações da sociedade civil, 

utilizando o ensino da música como ferramenta de ação para levar a educação e a cultura a 

outros segmentos da sociedade.  

Por estar presente em diversos espaços da sociedade civil, a educação não formal tem 

servido como ferramenta que leva educação e cultura para a população de baixa renda, e tem 

como meta tornar os indivíduos capazes de construir conhecimentos que os capacitem não só 

para o mundo do trabalho, mas para exercerem sua cidadania, buscando a igualdade de 

direitos e a justiça social. A educação não formal visa à aprendizagem de habilidades por 

meio da prática social, realizada na interação entre os indivíduos, em um processo de 
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trabalhos coletivos. De acordo com Gohn, “um dos supostos básicos da educação não-formal 

é o de que a aprendizagem se dá por meio da prática social. É a experiência das pessoas em 

trabalhos coletivos que gera um aprendizado” (GOHN, 2005, p.103). 

Concomitantemente, a cultura é vista por alguns pesquisadores do tema como um 

espaço de resistência e luta social, uma área de conflitos e busca pela identidade coletiva. 

Conforme aponta Gohn: 

 

Com a globalização da economia, a cultura se transformou no mais 
importante espaço de resistência e luta social. Segundo alguns autores, 
o conflito social central da sociedade moderna ocorre na área da 
cultura. (GOHN, 2005, p.8-9) 

  

Na década de 1990, quando foi criado o Projeto Guri, algumas mudanças estavam 

ocorrendo no cenário brasileiro e mundial, influenciando a sociedade e mudando paradigmas 

econômicos, sociais e culturais. Uma das ocorrências desse período foi o aumento de 

programas e projetos sociais utilizando a arte como principal ação. Isto ocorreu porque foi 

criada a Lei nº 8.313, de 1991 (cf. BRASIL, 2007), que incentiva o investimento em projetos 

culturais. Mais conhecida como Lei Rouanet10, ela instituiu o Programa Nacional de Apoio à 

Cultura (PRONAC), que canaliza recursos para o desenvolvimento do setor cultural. Com 

esta Lei o Estado busca parcerias com a iniciativa privada, oferecendo incentivos fiscais para 

que as empresas passem a investir em atividades culturais.  

Outra mudança ocorrida no cenário brasileiro no período foi a Reforma da Gestão 

Pública, com a publicação do Plano Diretor da Reforma do Estado em nível federal, pelo 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE). A Reforma compreendia 

três dimensões: a primeira, um caráter institucional-legal; a segunda, uma dimensão de 

gestão; e a terceira, uma dimensão cultural. Sobre esse assunto Gohn (2004) explica que a 

Reforma do Estado, previa que as políticas públicas para as áreas de Cultura, Educação, 

Lazer, Esporte, Ciência e Tecnologia passariam a ser gerenciadas pelo Estado e não mais 

executadas por ele. O Estado passou a descentralizar algumas ações como a formulação e o 

controle das políticas públicas e da lei, que ficaram a cargo de secretarias ou departamentos; 

assim como tarefas relativas à execução de serviços, que passaram para as agências 

executivas e agências reguladoras autônomas. Uma das propostas dessa Reforma foi a 

redefinição das funções do Estado, que deixa de atender diretamente às áreas de 

                                                           
10 Sérgio Paulo Rouanet exerceu o cargo de secretário de cultura do presidente Fernando Collor de Melo e foi 
responsável pela criação da lei brasileira de incentivos fiscais à cultura, a chamada Lei Rouanet. (BRASIL, 
2007) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Collor_de_Melo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Rouanet
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desenvolvimento econômico e social, por meio da produção de bens e serviços, para tornar-se 

um subsidiador dos recursos, redistribuindo-os conforme seus objetivos e mantendo o 

controle sobre sua participação.  

A partir do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), nasceram as 

organizações sociais (OS) como uma estratégia de implementação de um novo modelo de 

gestão pública. Elas se apresentam como pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

lucrativos. Sobre a criação das OSs Gohn explica: 

 

As OSs, por exemplo, se inserem no marco legal das associações sem 
fins lucrativos, cuja lei foi regulamentada e promulgada em 1999. Elas 
são pessoas jurídicas de direito privado, estando, portanto fora do 
âmbito dos órgãos públicos. (GOHN, 2004, p.28) 

 

Outro ponto importante dessa Reforma foi a aprovação do “Plano Nacional de 

Publicização”, que ocorreu em 15 de maio de 1998, pela Lei nº 9.637. A partir da aprovação, 

o Poder Executivo autoriza a transferência para entidades qualificadas a administração de 

bens e serviços públicos, o que garantiu uma parceria entre o público e o privado.  A lei que 

define como as organizações sociais no Brasil deverão proceder colabora para tornar possível 

a “parceria” entre o Estado e a sociedade, a fim de otimizar os serviços públicos. No Estado 

de São Paulo, só na área da cultura, é possível verificar que muitas instituições antes geridas 

pela administração direta agora se transformaram em OSs e são supervisionadas pelo governo 

paulista.  

Esse fato pôde ser observado, por exemplo, quando, em 2004, oficializou-se a 

parceria entre a Associação Amigos do Projeto Guri - AAPG e o Governo do Estado de São 

Paulo, por intermédio de um contrato de gestão com a Secretaria de Cultura. Antes disso, em 

1997, o Projeto Guri passou a contar com o auxílio da Sociedade Amigos do Projeto Guri 

(SAPG), graças à ação de voluntários. A SAPG foi criada como uma entidade privada, sem 

fins lucrativos, com a meta de captar recursos para o Projeto Guri. Em 2004, recebeu a 

denominação AAPG, após ter sido qualificada como Organização Social de Cultura (OSC). O 

governo paulista, outras empresas e organizações sociais passaram, então, a prestar apoio 

financeiro à AAPG. Nesse mesmo ano, a AAPG comandava sozinha a gestão do Projeto, que 

passaria a ser compartilhada, em 2008, com a Santa Marcelina Organização Social de 

Cultura11, responsável pelos polos da capital. Muitos polos do Guri Santa Marcelina podem 

                                                           
11  O Guri Santa Marcelina, responsável pela gestão dos polos na capital paulista, terá suas atividades 
apresentadas nesta pesquisa, mas não participa da análise por não ter dado retorno, após vários contatos, quanto 
ao pedido para realização do estudo. 
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ser encontrados nas unidades do CEU – Centro de Educação Unificado da Prefeitura 

Municipal de São Paulo e espaços não formais de ensino. 

O Projeto Guri conta com mais de 414 polos distribuídos em aproximadamente 310 

municípios do Estado de São Paulo, sendo vários deles situados em unidades da Fundação 

Casa. Os polos da Fundação Casa do interior e da capital estão sob a administração da 

Associação Amigos do Projeto Guri, que atende mais de 40 mil crianças e adolescentes, 

enquanto o Guri Santa Marcelina responde pelos polos localizados na capital paulista e atende 

por volta de 11 mil crianças e adolescentes (AAPG, 2011). 

Para realizar a pesquisa de campo, foram escolhidos polos com algumas 

características que atendiam aos objetivos do trabalho, como, por exemplo, localização em 

área de vulnerabilidade social, utilização de espaços formais e não formais de ensino e tempo 

de abertura dos polos no município.  

Os polos selecionados nesta pesquisa estão localizados na cidade paulista de 

Pindamonhangaba e estão sob os cuidados da AAPG. Os polos escolhidos são: Polo Distrito 

de Moreira César, localizado no Distrito de Moreira César; e o polo Araretama, localizado em 

um bairro afastado do centro. 

Ao realizar a revisão da literatura, sobre o Projeto Guri foram encontradas duas 

pesquisas de doutoramento. Na primeira, realizada pela PUC Campinas, Vera Lúcia Ferreira 

Pessagno Bréscia (2003) traz importantes contribuições no campo da psicologia ao abordar o 

tema “A educação musical a serviço de um programa de prevenção psicossocial para crianças 

e adolescentes”. Nessa tese, a autora considera a importância do emprego da música por fins 

preventivos, defendendo sua capacidade de beneficiar a saúde física e mental dos educandos 

ajudando-os a reduzir riscos de natureza biológica, psicológica e social.  

Além de fazer uma análise dos aspectos já citados, a autora buscou conhecer o que 

pensam os professores sobre os efeitos do projeto nos alunos, como também, trouxe a opinião 

de especialistas renomados em educação musical para relatar os resultados produzidos pela 

música em crianças e jovens. Esta pesquisa foi realizada na cidade de Indaiatuba, interior de 

São Paulo, e contou com a participação de um grupo formado por 48 participantes, 22 

professores do Projeto e 25 educadores musicais, sendo utilizados como instrumento, 

questionários aplicados aos três grupos.  

Na sua análise final sobre o Projeto, a autora afirma que ao analisar os três grupos, 

suas respostas apontam para o Projeto como uma das tentativas mais promissoras para 

auxiliar empenhos de caráter preventivo em relação a problemas psicossociais de crianças e 

adolescentes. 
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A segunda pesquisa, realizada pela Universidade de São Paulo, é de autoria de Rose 

Satiko Gitirana Hikiji (2004), que, no seu doutoramento em Antropologia Social, aborda o 

tema “A música e o risco: uma etnografia da performance musical entre crianças e jovens de 

baixa renda em São Paulo”. Consiste numa abordagem antropológica acerca do Projeto Guri, 

e, para isso, a autora percorre os significados do fazer musical entre crianças e jovens 

participantes do Projeto. Ela faz um estudo etnográfico e aborda aspectos pedagógicos, 

políticos e performáticos junto aos grupos enquadrados na categoria “infância e adolescência 

em situação de risco” da antiga Febem. A Unidade da Febem
12 escolhida para a pesquisa de 

campo foi a Febem Tatuapé. 

A autora, para desenvolver a primeira parte de sua pesquisa, investigou as 

possibilidades de interpretação da vida social a partir da experiência musical. Para isso, 

discutiu questões voltadas para os aspectos sociais que a aproximaram de áreas como a 

etnomusicologia, a antropologia da performance e dos sentidos.  A etnografia da Performance 

é discutida dentro da concepção de um espaço de transformação.Também foram abordadas na 

tese, em seu segundo capítulo, as relações entre a prática musical e a intervenção social, sendo 

que, a prática musical é apresentada como forma de “recuperação”, “educação”, “formação” 

ou “ocupação”, constituindo-se como mais um elemento de identidade. No terceiro capítulo 

“Etnografia do Aprendizado Musical (Música, imersão, mimese e corporalidade)”, a autora 

traz para este cenário os mecanismos mobilizados na aquisição musical, como a leitura 

(visualidade), a audição, a imitação e a corporalidade. A temporalidade que envolve os atores 

foi tema do quarto capítulo “Etnografia da Performance (Música, identidade e 

transformação)”, no qual a reflexão sobre a performance perpassa toda a etnografia, como 

aponta a autora. No último capítulo “Tempo de Vida, Tempo Musical (Música e 

temporalidade), a temporalidade surge como uma categoria a ser analisada, pois a questão do 

tempo ocioso aparece como um aspecto negativo, uma vez que representa o perigo presente 

na falta de “ocupação” de crianças e jovens. 

Para complementar a pesquisa, a autora apresenta dois vídeos – Prelúdio e Microfone, 

Senhora – os quais são etnografias audiovisuais que, em decorrência do potencial polifônico, 

polissêmico e interpretativo dialogam com o texto. A autora afirma que esse diálogo dá ao 

leitor/expectador possibilidades de leitura, fruição e crítica do conteúdo investigado. 

                                                           
12  A Fundação CASA (Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) foi criada em 
substituição à antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), é um autarquia do Governo do Estado 
de São Paulo. A lei 12469/06 (de 22/12/06) estabeleceu a mudança do nome Febem para CASA. (SÃO PAULO/ 
FUNDAÇÃO CASA, s/d) 
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A autora conclui em sua pesquisa que a música usada como uma ação para “matar o 

tempo”, é aquela que dá sentido à vida, pois atua no “tempo ocioso” como forma de suprimir 

o fluxo desse tempo, ou seja, ela faz com que os sujeitos fiquem envolvidos e imersos no 

fazer musical. A autora coloca que a música dá sentido, determina ritmos e preenche vazios. 

Enfim, diante do exposto, e tendo em vista a atual realidade educativa, cultural e 

política de nosso país, a justificativa para a realização desta pesquisa encontrou-se na 

necessidade de investigar as ações socioeducativas que transcendem os limites do contexto 

escolar formal e se dão em espaços não formais de ensino. Aos se pensar no impacto do 

Projeto Guri na vida dos participantes e suas famílias, foi possível verificar se há consistência 

das suas propostas e dos seus resultados, dimensionando, na prática, o seu papel na vida dos 

participantes, ou seja, se as ações socioeducativas contribuem para a inclusão sociocultural, 

promovendo e transformando a realidade de crianças e jovens, ou se elas se traduzem apenas 

em espaços alternativos de permanência. Dessa forma, representariam espaços utilizados para 

outros fins, que podem residir na promoção da imagem do próprio Projeto e/ou das empresas 

parceiras.  

A pesquisa caracteriza-se pela análise de um Projeto que cada vez mais amplia seu 

campo de atuação, ocupando principalmente espaços não formais de ensino e mobilizando um 

número significativo de parceiros, ao mesmo tempo em que apresenta em seu discurso 

propostas de inclusão sociocultural por intermédio da música. 

Destarte, a inclusão sociocultural continua sendo um tema desafiador para a pesquisa 

em educação, haja vista a atualidade do tema e as discussões que ainda é capaz de despertar. 

A autorização para a pesquisa e a metodologia adotada para atingir os objetivos 

propostos são apresentados na sequência. 

 

Os passos para a pesquisa de campo 

 

Para realização desta pesquisa e ter acesso aos espaços do Projeto, a Universidade 

Nove de Julho emitiu uma carta na qual solicitava uma autorização13 para a mesma. Esta carta 

foi levada para a sede do Projeto Guri, localizada no bairro da Barra Funda, na capital 

paulista. Após contatos com o setor de comunicação, foi realizada uma reunião com a 

Diretoria Educacional e a Diretoria de Desenvolvimento Social. Nessa reunião, foi 

apresentado o pré-projeto de pesquisa para que houvesse um esclarecimento quanto aos seus 

                                                           
13 O pedido de solicitação para a pesquisa consta no Apêndice 1. 
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objetivos, da mesma forma que me foram apresentadas as ações administrativas, pedagógicas 

e sociais da instituição.  

Após essa reunião, foi autorizada a pesquisa, sendo disponibilizada uma carta14 para 

que eu pudesse entrar nos polos. Para a pesquisa de campo, entrei em contato com as 

coordenadoras dos polos selecionados. Esses contatos foram feitos por telefone e e-mail e as 

coordenadoras, após verificarem a legitimidade do pedido feito junto aos responsáveis do 

Polo Regional de São José dos Campos, permitiram sua realização. Foi possível frequentar 

todos os espaços e obter as informações solicitadas. 

No intuito de alcançar os objetivos deste trabalho, foi realizado um mapeamento de 

todos os polos do Guri, buscando por dois que atendessem a alguns critérios previamente 

estipulados. Após inúmeros contatos com o setor de comunicação do Projeto, o qual trouxe 

importantes informações sobre os polos, foram escolhidos dois localizados na cidade paulista 

de Pindamonhangaba, sendo eles: o polo Distrito de Moreira César, no distrito de Moreira 

Cesar, e o polo Araretama, situado no bairro de Araretama. 

A ideia inicial era realizar a pesquisa na própria capital, em polos com contextos 

diferenciados, uma vez que estão inseridos em unidades do CEU - Centro de Educação 

Unificado da Prefeitura de São Paulo e também em espaços não formais de ensino, mas como 

não foi possível, o trabalho foi, então, direcionado para a Associação Amigos do Projeto Guri.  

A AAPG não só permitiu acessar seus polos para observação e coleta de dados, como também 

forneceu materiais diversos e acesso aos documentos do acervo da instituição. 

A opção pelo estudo de dois polos está pautada nos seguintes critérios: 

1. A inserção de um dos polos em um espaço não formal de ensino e do outro, em um 

espaço formal de ensino; 

2. A presença dos polos na comunidade há mais de cinco anos, ou seja, um polo foi 

aberto em novembro de 1998 e, o outro, em julho de 2006; 

3. A localização dos polos em regiões mais carentes, consideradas de vulnerabilidade 

social (dados fornecidos pelo NUPES15 - Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da 

Universidade de Taubaté, 2007).  

 

                                                           
14 A carta de autorização para pesquisa consta no Apêndice 2. 
15  Para atender ao proposto neste estudo, foi feito um levantamento dos polos que estão sob a gestão da 
Associação Amigos do Projeto Guri e a primeira questão definida para a análise foi conseguir um município que 
apresentasse regiões com baixa renda e vulnerabilidade social. Para obter tal informação foi consultado o 
NUPES - Núcleo de Pesquisa Social (2007) que apontou em Pindamonhangaba regiões com o perfil adequado 
para a pesquisa, sendo então escolhidos o Distrito de Moreira César e o bairro Araretama. 
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Os polos ocupam espaços cedidos pela prefeitura de Pindamonhangaba, sendo que o 

primeiro, localizado no distrito de Moreira César, passa por uma reforma para melhor atender 

aos participantes do Projeto Guri, pois anteriormente era ocupado pelo SESI - Serviço Social 

da Indústria. O segundo, localizado no bairro de Araretama, divide espaço com duas creches 

da prefeitura16. 

Vale destacar que todos os participantes da pesquisa assinaram o termo de 

consentimento esclarecido17, documento esse que também preserva suas identidades. 

 

Metodologia  

 

Para fazer a análise das ações socioeducativas do Projeto Guri, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa18, com estudos de caso nos dois polos já apresentados e localizados no 

município de Pindamonhangaba.  

De acordo com Lüdke e André: 

 

O estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e específico, 
como o de uma professora competente de uma escola pública, ou 
complexo e abstrato, como o das classes de alfabetização (CA) ou o 
do ensino noturno. O caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus 
contornos claramente definidos no desenrolar do estudo. O caso pode 
ser similar aos outros, mas é ao mesmo tempo distinto, pois tem um 
interesse próprio, singular. (LÜDKE, ANDRÉ, 2012, p.17) 

 

Ainda segundo as autoras, o estudo de caso começa como um plano muito incipiente, 

que vai se delineando mais claramente à medida que o projeto se desenvolve. Dessa forma, 

esse tipo de pesquisa promove elementos para uma análise mais detalhada dos polos e sua 

relação com a comunidade (LÜDKE, ANDRÉ, 2012, p.21). 

 

Procedimentos de coleta de dados 

 

No intuito de responder aos questionamentos propostos nesta pesquisa, foram 

utilizadas múltiplas práticas de coleta de dados, a saber: entrevistas, análise de documentos, 

pesquisa bibliográfica e observação das atividades pedagógicas. A coleta de dados abrangeu 

                                                           
16 Mesmo que o polo de Araretama divida o espaço com duas creches, sendo a área, portanto, considerada um 
espaço formal de ensino, é interessante verificar se ocorre algum tipo de integração com as creches ou se apenas 
compartilham esse espaço.  
17 Vide Apêndice 3. 
18 Segundo Lüdke e André (2012), Bogdan e Biklen (1982) discutem o conceito de pesquisa qualitativa. 
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entrevistas com coordenadoras, educadores musicais, auxiliar pedagógico-musical, auxiliar de 

polo, pais e alunos do Projeto, para somar ao final com os dados já obtidos e compor as 

considerações finais.  

A amostra para a pesquisa correspondente a 20% dos participantes e familiares, e 

entrevista com os profissionais dos dois polos. O auxiliar de polo e auxiliar pedagógico-

musical entrevistados atuam no polo de Araretama, pois o polo de Moreira César não possui 

estes profissionais. 

O roteiro para as entrevistas foi dividido em duas partes: a primeira, contendo os 

dados pessoais, e a segunda direcionada para outros aspectos – sociais, pedagógicos, 

administrativos, culturais etc. Os entrevistados foram esclarecidos sobre não responder a 

alguma questão se assim o quisessem, mas responderam todas as perguntas. 

As entrevistas realizadas foram do tipo semiestruturadas, ou seja, não há uma rigidez, 

dando ao entrevistador a oportunidade de fazer as adaptações que achar necessário. De acordo 

com Lüdke e André:  

   

[...] não há a imposição de uma ordem rígida de questões, o 
entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas informações 
que ele detém e que no fundo são a verdadeira razão da entrevista. Na 
medida em que houver um clima de estímulo e de aceitação mútua, as 
informações fluirão de maneira notável e autêntica. (LÜDKE, 
ANDRÉ, 2012, p.33) 

 

Nesse sentido, as autoras afirmam que “o tipo de entrevista mais adequado para o 

trabalho de pesquisa que se faz atualmente em educação aproxima-se mais dos esquemas mais 

livres, menos estruturados” (LÜDKE, ANDRÉ, 2012, p.34). 

Inicialmente, apresentei-me às entrevistadas (coordenadoras dos polos), fornecendo 

mais informações sobre minha formação e expondo os motivos que me levaram a escolher o 

Projeto Guri para a realização do trabalho. Expliquei a importância das entrevistas para a 

pesquisa, da mesma forma que deixei claro que a participação deveria ser voluntária e os seus 

nomes não apareceriam no texto final da tese. Algumas perguntas desencadearam respostas 

mais profundas e reflexivas, fazendo emergir outras questões. Por isso, perguntei se poderia 

colocá-las na pesquisa e, em contrapartida, lhes garanti que suas falas seriam usadas com 

fidelidade. 

As entrevistas com as coordenadoras ocorreram em quatro etapas. Na primeira etapa, 

avisei com antecedência as datas em que poderia estar nos polos. Na segunda, visitei os polos 

para conhecê-los e explicar como ocorreriam os trabalhos. Nesse contato, em um dos polos, a 
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coordenadora adiantou parte da entrevista, enquanto no outro, pude conversar apenas com o 

auxiliar, pois a coordenadora havia ido para uma reunião em São José dos Campos (no Polo 

Regional). Assim, nesse dia, só mantive contato com a coordenadora pelo telefone, deixando 

uma data agendada para a entrevista.  

Na terceira etapa, realizei as entrevistas com as coordenadoras dos dois polos, 

elucidando questões que não estavam claras e dúvidas que foram surgindo ao longo do 

trabalho. Na última etapa, terminei a entrevista com uma das coordenadoras, pois ainda 

estavam faltando alguns itens. Ambas as entrevistas duraram em torno de 1h30min e foram 

realizadas na sala da coordenação. Muitas foram as questões levantadas, que me 

possibilitaram averiguar inúmeras ações desenvolvidas dentro dos polos, entre as quais 

podemos citar:  ações socioeducativas, parcerias, relação com as famílias, atendimento aos 

participantes, cursos oferecidos, demanda, materiais disponíveis, projetos especiais, 

encaminhamentos, atividades fora do polo, apresentações, processo seletivo, reuniões para 

orientação, capacitações, entre outros. É necessário esclarecer que todos os entrevistados terão 

acesso aos materiais produzidos nesta pesquisa. 

Na segunda parte da pesquisa, foram entrevistados os educadores musicais, o auxiliar 

de polo e o auxiliar pedagógico-musical. Inicialmente, todos os educadores concordaram em 

participar da pesquisa, entretanto, um educador acabou não participando alegando falta de 

tempo. Para entrevistá-los, visitei os polos várias vezes, acompanhando o trabalho e mantendo 

contato com as famílias e alunos, os quais concordaram com as entrevistas.  

Para retratar o Projeto e todas as suas ações, foram consultados documentos cedidos 

pela Associação (sede), além de informações do site. Vários documentos foram 

disponibilizados, como Projeto Político Pedagógico, Estatuto da AAPG, Diretrizes da área de 

Desenvolvimento Social, folders diversos, materiais de apoio e de divulgação (livros e 

revistas da edição comemorativa dos 15 anos) e Relatórios de Atividades. Também foi 

possível acessar o acervo do Projeto Guri, no qual constam documentos sobre seu histórico.  

Para a análise documental, foram efetuadas três visitas à sede da instituição, na 

capital paulista. A primeira visita foi realizada para leitura dos documentos e verificação de 

quais poderiam contribuir para a pesquisa. As demais visitas ocorreram para aquisição de 

cópias ou transcrição do material. Alguns documentos não puderam ser reproduzidos, apenas 

consultados, enquanto outros foram doados ou disponibilizados para reprodução dentro da 

própria instituição. 

Quanto aos documentos solicitados junto aos polos, para uma análise do histórico de 

cada um, recebi a informação de que não dispunham de nada que detalhasse com precisão a 
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criação das unidades. De imediato, o que consegui em um dos polos foi a data de sua 

fundação, enquanto no outro alguns dados foram fornecidos pela coordenadora e as demais 

informações foram obtidas na Secretaria de Educação e Cultura da cidade, com o auxílio da 

primeira coordenadora do polo, que trabalha nesse local atualmente. A ex-coordenadora tem 

um portfólio das atividades desenvolvidas nos primeiros anos de atuação do polo, com 

notícias, fotos, divulgação dos eventos, histórias sobre os participantes etc. Por ser um 

arquivo pessoal, foi reproduzida parte das informações que pode ser vista no Anexo 4 deste 

texto. 

Lüdke e André falam sobre a importância de se analisar documentos em uma 

pesquisa: 

Embora pouco explorada não só na área de educação como em outras 
áreas de ação social, a análise documental pode se constituir numa 
técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 
complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja 
desvelando aspectos novos de um tema ou problema. (LÜDKE, 
ANDRÉ, 2012, p.38) 

 

Ainda ressaltando a importância dos documentos, as autoras afirmam: 

 

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde 
podem ser retiradas evidências que fundamentam afirmações e 
declarações do pesquisador. Representa uma fonte “natural” de 

informação. Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, 
mas surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre 
esse mesmo contexto. (LÜDKE, ANDRÉ, 2012, p.39) 

 

Dando sequência aos métodos de investigação utilizados, sobre a observação, é 

possível verificar que representa uma possibilidade de “contato pessoal e estreito do 

pesquisador com o fenômeno pesquisado” (LÜDKE, ANDRÉ, 2012, p.26). Para a observação 

das atividades pedagógicas, as coordenadoras foram informadas que outras visitas ocorreriam.  

 

Para que se torne um instrumento válido e fidedigno de investigação 
científica, a observação precisa ser antes de tudo controlada e 
sistemática. Isso implica a existência de um planejamento cuidadoso 
do trabalho e uma preparação rigorosa do observador. 
Planejar a observação significa determinar com antecedência “o quê” 

e “o como” observar. A primeira tarefa, pois, no preparo das 

observações é a delimitação do objeto de estudo. Definindo-se 
claramente o foco da investigação e sua configuração espaço-
temporal, ficam mais ou menos evidentes quais aspectos do problema 
serão cobertos pela observação e qual a melhor forma de captá-los. 
(LÜDKE, ANDRÉ, 2012, p.25) 
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A observação é um importante instrumento para coleta de dados, pois permite 

acompanhar de perto o desenvolvimento das atividades e as experiências vivenciadas pelos 

participantes, apontando o sentido que dão para as ações e as reações diante dos 

acontecimentos do dia a dia. 

Lüdke e André (2012, p.26) afirmam: 

 

A observação direta permite também que o observador chegue mais 
perto da “perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas 

abordagens qualitativas. Na medida em que o observador acompanha 
in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a 
sua visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade 
que os cerca e às suas próprias ações. 

 

 

É preciso, entretanto, ter cuidado para que essa observação e envolvimento com os 

participantes não assuma uma postura tendenciosa do fenômeno, conforme apontam Lüdke e 

André (2012, p.27)19. 

 

Análise das entrevistas 

 

Foram realizadas entrevistas com as coordenadoras dos polos, educadores musicais, 

auxiliar de polo, auxiliar pedagógico-musical, pais e alunos. A primeira parte das entrevistas, 

composta por questões fechadas e direcionadas aos funcionários do Projeto, contém dados 

pessoais e profissionais em relação a: idade, sexo, formação, tempo de atuação na educação 

não formal, tempo de atuação na AAPG e carga horária semanal. Já as entrevistas 

direcionadas aos pais e alunos, compostas por questões fechadas, apresentam dados pessoais e 

profissionais, como: idade, sexo, escolaridade, bairro em que reside, tipo de residência, 

profissão, renda familiar, religião, atividades e participações que realiza dentro e fora do 

Projeto, além de outras questões que colaboram para traçar o perfil dos alunos e suas famílias. 

As informações colhidas a partir deste levantamento serviram de norte para identificar os 

grupos atendidos, suas necessidades e a forma como as ações promovidas pelo Projeto os 

auxiliam e promovem mudanças em suas vidas. 

Os resultados dos dados quantitativos de todos os grupos entrevistados foram 

transformados em gráficos e tabelas, com números e porcentagens para cada resultado, sendo 

as questões analisadas individualmente.  

                                                           
19 Os roteiros para as entrevistas podem ser conferidos no Apêndice 4. 
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Na segunda parte das entrevistas, foram realizadas perguntas abertas para todos os 

grupos de entrevistados, na perspectiva de colher informações sobre as atividades 

socioeducativas.  

Nas entrevistas direcionadas aos profissionais que atuam no Projeto foram 

investigadas as ações socioeducativas desenvolvidas nos polos e, para isso, as perguntas 

dividiram-se em grupos que contemplavam as seguintes questões: os eventos realizados; a 

utilização de espaços não formais; as parcerias; a percepção em relação aos participantes e 

suas famílias; os ganhos, os problemas e os desafios enfrentados nas práticas cotidianas; a 

capacitação recebida para atuar no Projeto; os projetos especiais, as diretrizes na área social e 

a formação para emancipação e cidadania.  

Nas entrevistas realizadas com pais e alunos, as perguntas foram analisadas 

individualmente e não em grupos, pois contemplavam diferentes aspectos das ações 

desenvolvidas pelo Projeto. 

Vale ressaltar que, os conceitos utilizados na parte teórica, foram aplicados na 

análise das entrevistas, na perspectiva se subsidiar e pautar as informações obtidas. 

Posteriormente, foi feito um trabalho para lapidar as informações obtidas, bem como, 

transcritas outras informações importantes apontadas pelos entrevistados.  

 

A organização do trabalho 

 

Na perspectiva de contemplar todos os aspectos relacionados ao tema da pesquisa, a 

presente tese está organizada da seguinte forma. Inicialmente, apresenta-se a Introdução que 

traz um pouco da minha trajetória pessoal e acadêmica, que me conduziram para o caminho 

da pesquisa. Na sequência, o capítulo I – “Fundamentos Teóricos da Pesquisa” – faz uma 

análise das categorias “Educação Não Formal”, “Ações Socioeducativas”, “Inclusão/Exclusão 

Social”, “Cidadania”, “Emancipação Social”, “O Educador Social” e “Educação Musical”. As 

categorias analisadas pautam-se, entre outros autores, nas concepções de Gohn sobre 

Educação Não Formal, Formação do Educador Social Inclusão/Exclusão Social, Cidadania e 

Emancipação Social. 

A escolha da primeira categoria de análise, “Educação Não Formal”, deu-se pela 

natureza e sentido do objeto do estudo, ou seja, as ações socioeducativas desenvolvidas fora 

do ambiente formal de ensino, no qual a formação para a cidadania reside. Dessa forma, é 

feita uma contextualização da educação não formal, a fim de situá-la ao longo do espaço e do 

tempo. 
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A segunda categoria analisada refere-se às “Ações Socioeducativas” desenvolvidas 

pelo Projeto Guri, elucidando qual o conceito utilizado pela Associação, as leis que garantem 

os direitos das crianças, jovens e adolescentes dentro das propostas de educação e cultura e o 

sentido atribuído por estudiosos do tema. 

A terceira categoria apresentada é a Inclusão/Exclusão Social. A inclusão social é 

uma das propostas do Projeto Guri, por isso é importante compreender os sentidos que lhe são 

atribuídos, seu papel na sociedade e os desafios enfrentados. Já a categoria “Cidadania” é 

esquadrinhada por ser um conceito presente em diferentes segmentos da sociedade, tais como 

discursos de políticos, teóricos, educadores, pesquisadores, entidades diversas, como também 

na fala dos cidadãos comuns.  

Ao discorrer sobre “Emancipação Social”, traz-se para o foco a necessidade de os 

indivíduos buscarem a liberdade e a igualdade na expectativa de uma vida melhor, 

conduzindo-os para uma visão crítica e autônoma da sociedade.    

Na sequência, aparece a categoria “O Educador Social” que investiga a importância 

da formação inicial e continuada dos profissionais que atuam em espaços não formais, haja 

vista que, é a partir da atuação direta destes profissionais e os conhecimentos sobre as ações 

socioeducativas que irão contribuir ou não para o desenvolvimento dos participantes. 

Por último, o capítulo versa sobre a categoria “Educação Musical”. Por ser a 

principal ação socioeducativa desenvolvida pelo Projeto Guri, é necessário compreender os 

motivos que fazem da música uma arte presente em vários programas e projetos sociais, sendo 

vista como promotora de inclusão sociocultural. 

No segundo capítulo – “O Contexto Investigado: o Projeto Guri” –, faz-se uma 

retrospectiva do Projeto Guri: como nasceu; por que passou a ser administrado pela 

Associação Amigos do Projeto Guri; qual sua missão, visão, seus valores e seus objetivos; 

como é sua organização administrativa e financeira; como é sua estrutura organizacional; 

como estão organizadas as Regionais; e quais são seus polos. É apresentado também um 

pequeno histórico do Guri Santa Marcelina, suas características, os parceiros, a localização 

dos polos e os eventos, lembrando que não será investigado nesta pesquisa. Apresenta-se os 

dois polos escolhidos para a pesquisa, contemplando a história da criação, a demanda 

atendida, a estrutura física, os materiais disponíveis etc. 

Neste capítulo são caracterizados os dois polos escolhidos para a pesquisa, 

investigando a origem, a demanda atendida, a estrutura física, os materiais disponíveis etc. 

No capítulo III – “As Ações Socioeducativas na Concepção do Atual Projeto Político 

Pedagógico” – o estudo focaliza as Diretorias Educacional e de Desenvolvimento Social, 
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detalhando suas ações a partir da implementação do Projeto Político Pedagógico depois de sua 

reestruturação.  Na sequência, são apresentados o principal projeto – “A educação musical” –, 

os Projetos Especiais, as crianças e jovens atendidos pelo Guri, a organização das aulas, a 

organização dos Polos Regionais e dos polos. Dessa forma, é possível ter uma visão mais 

detalhada dos parâmetros que permeiam o trabalho pedagógico e social. 

No capítulo IV – “Entrevista com os Coordenadores e Educadores dos polos do 

Projeto Guri” – são apresentadas as entrevistas com os coordenadores e educadores dos polos 

investigados, nos quais as informações são compiladas resultando em uma análise dos dados 

que procura responder aos questionamentos levantados ao longo da pesquisa.  

No capítulo V – “Entrevista com os participantes e suas famílias” – são analisadas as 

entrevistas realizadas com os participantes e suas famílias, trazendo importantes informações 

sobre as ações socioeducativas desenvolvidas nos polos e a visão que possuem sobre elas. 

Finalmente, nas considerações finais, são apresentados os resultados da pesquisa a 

partir da análise de todos os dados obtidos, respondendo aos questionamentos que permearam 

este trabalho.  
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PESQUISA 

 

 

Este capítulo aborda os fundamentos teóricos pesquisa, os quais irão subsidiar as 

análises dos dados obtidos. 

Questões como a inclusão sociocultural, a educação não formal, a formação do 

educador social, a cidadania e a emancipação dos sujeitos têm sido retomadas na atualidade 

não só pela importância que assumem na sociedade, mas por se tornarem parte dos discursos 

governamentais, da mídia e de programas e projetos sociais20. Sobre isso, Wanderley afirma:  

 

Tema presente na mídia, no discurso político e nos planos e programas 
governamentais, a noção de exclusão social tornou-se familiar no 
cotidiano das mais diferentes sociedades. Não é apenas um fenômeno 
que atinge os países pobres. Ao contrário, ela sinaliza o destino 
excludente de parcelas majoritárias da população mundial, seja pelas 
restrições impostas pelas transformações do mundo do trabalho, seja 
por situações decorrentes de modelos e estruturas econômicas que 
geram desigualdades absurdas de qualidade de vida. (WANDERLEY, 
2011, p.17) 

 

Nessa perspectiva, faz-se necessário entender de que forma os programas e projetos 

sociais buscam promover a inclusão sociocultural de crianças, adolescentes e jovens por meio 

de atividades socioeducativas, conduzindo-os para a cidadania e a emancipação. Para tanto, 

não bastam apenas afirmativas que atribuam conceitos positivos sobre o trabalho 

desenvolvido por esses programas e projetos, são necessárias pesquisas que apontem, de fato, 

para o alcance dessas ações e corroborem, a partir dos resultados apresentados, uma análise 

mais detalhada sobre os processos educativos que se desenvolvem fora dos ambientes formais 

de ensino. 

Observa-se que diante dos inúmeros problemas que assolam a sociedade, das 

transformações ocorridas em decorrência do processo de globalização e das novas demandas, 

a educação não formal tem sido vista como um espaço de formação para a cidadania, a 

autonomia e a emancipação social. As práticas da educação não formal que se desenvolvem 

em associações, ONGs, organizações sociais destacam-se, principalmente, no campo das artes 

e da cultura.  A presença da música em programas e projetos sociais passa a ser recorrente, 

                                                           
20 Os Parâmetros das Ações Socioeducativas: Igualdade Como Direito, Diferença Como Riqueza (CENPEC, 
2007, p.39) afirmam que “Um projeto é uma atividade intencional e planejada; têm objetivos e metas definidas 
coletivamente que dão unidade às ações. É composto por um conjunto de atividades diversificadas, mas 
articuladas entre si para que as metas e objetivos sejam alcançados. Tem duração prevista e um produto final que 
dá concretude à obtenção da meta”. 



43 
 

 

sendo esta apresentada como uma linguagem capaz de transformar a realidade de crianças, 

adolescentes e jovens que vivem em situação de desigualdade e pobreza, envolvidas com os 

mais diferentes tipos de violência. Sobre isso, Hikiji explica: 

 

Nos últimos anos, sobretudo a partir da década de 1990, é notável o 
crescimento na oferta de projetos com atividades de arte-educação 
para grupos de crianças e jovens em comunidades de baixa renda, 
também denominadas “em situação de risco”. (HIKIJI, 2006, p.72) 

 

Nesta perspectiva, os espaços não formais de ensino são utilizados como importante 

ferramenta de acesso à educação e à cultura, pois se fundamentam em princípios e valores 

direcionados para a vida em sociedade.  

Entretanto, o que se observa, é que o trabalho desenvolvido em alguns espaços não 

formais nem sempre apresenta a qualidade e os resultados desejáveis, pois muitas vezes há 

uma carência de recursos materiais, estruturais, pedagógicos ou mesmo ausência de formação 

específica dos educadores para atuar com atividades socioeducativas que acontecem 

coletivamente.   

A pesquisa pauta-se, portanto, no trabalho promovido pelo Projeto Guri trazendo não 

só o discurso do mesmo sobre a questão da inclusão sociocultural, mas a análise de estudiosos 

sobre o assunto na perspectiva de esquadrinhar a realidade e o alcance das ações 

socioeducativas desenvolvidas em espaços não formais de ensino.  

A análise terá início explicando a educação não formal, para então abordar as ações 

socioeducativas, as categorias inclusão/exclusão social, a cidadania, a emancipação social, a 

formação do educador social e a educação musical. 

 

 

1.1 A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

 

 

A escolha da educação não formal como categoria de análise nesta tese de doutorado 

deu-se pela natureza e sentido do objeto da presente pesquisa, que tem como contexto de 

investigação ações socioeducativas desenvolvidas fora do ambiente formal de ensino. 

 O caráter dessas ações traz para o centro do debate questões que envolvem a 

ampliação do conceito de Educação, uma vez que está presente em diferentes espaços, e suas 

práticas, que, cada vez mais, buscam atender e acompanhar os processos sociais 
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contemporâneos. Libâneo (2001, p.18) afirma que as transformações contemporâneas 

contribuíram para consolidar o entendimento da educação como fenômeno plurifacetado, 

ocorrendo em muitos lugares, institucionalizados ou não, sob várias modalidades. 

Sabe-se que a Educação tem se destacado como uma área considerada fundamental 

para o enfrentamento de diferentes questões que ganharam papel central na sociedade 

brasileira, incluindo, entre outros, o acesso das populações mais carentes ao mundo do 

trabalho, da cultura e das tecnologias; a luta por direitos e legitimidade social, além de ser 

considerada como um caminho para a diminuição da violência. Diante das mudanças que se 

operam há, cada vez mais, a exigência de se formar cidadãos autônomos, críticos e capazes de 

enfrentar as dificuldades que se impõem no dia a dia, além de estarem aptos a lidar com as 

novas exigências do mercado. 

As ações socioeducativas desenvolvidas em ambientes não formais de ensino, em sua 

maioria, enfrentam inúmeras dificuldades próprias de um campo ainda em construção, 

portanto, nem sempre atendido em suas necessidades e compreendido nas suas possibilidades 

de propiciar práticas educativas que movimentam diferentes grupos. 

Cabe verificar se o Projeto Guri se apresenta como mais um projeto que vivencia 

essa realidade e não atende aos propostos ou um projeto que consegue fazer a diferença na 

vida de crianças, adolescentes e jovens. 

 

 

1.1.1 A Educação não formal no contexto social brasileiro 

 

 

A educação se desenvolve em espaços diferenciados, os quais oferecem 

aprendizagens que podem ocorrer na escola, na família, na comunidade, nas relações que os 

indivíduos constroem ao longo da vida, nas informações que recebe da mídia, nas redes 

sociais, etc. No caso da educação não formal, ela possui características próprias, definida por 

Gohn como:  

 

[...] um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação 
para a cidadania, entendendo o político como a formação do indivíduo 
para interagir com o outro em sociedade. Ela designa um conjunto de 
práticas socioculturais de aprendizagem e produção de saberes, que 
envolve organizações/instituições, atividades, meios e formas 
variadas, assim como uma multiplicidade de programas e projetos 
sociais. (GOHN, 2010, p.33) 
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A educação não formal tem como objetivo a educação para a cidadania, a qual inclui 

educação para a justiça social; para os direitos (humano, sociais, políticos, culturais, etc.); 

educação para a liberdade, igualdade, diversidade cultural, democracia e contra qualquer tipo 

de discriminação. É claro que em diferentes épocas, os contextos nos quais ela foi construída 

apresentaram variáveis, ou seja, mesmo presente na história brasileira ela não era vista como 

se apresenta hoje, como uma prática com intencionalidade nas ações desenvolvidas (GOHN, 

2010). 

Apesar da educação não formal ter começado a se evidenciar no século XX, 

historicamente sua presença já ocorria no Brasil desde a chegada dos portugueses, quando 

estes precisaram se comunicar com os índios para conquistar a confiança e os bens 

descobertos.  Essa “necessidade de comunicação” fez com que Portugal trouxesse os jesuítas 

para catequizar os índios e, assim, pudesse se apossar das riquezas do nosso território.  

 

Dessa forma, os jesuítas fizeram o seu papel: introduziram a língua 
portuguesa como elemento imprescindível para que Portugal tivesse 
acesso às riquezas brasileiras. Os jesuítas permaneceram no Brasil, no 
período 1549 a 1759 [...] (FRANÇA, 2008, p.75) 

 

Observa-se então, que a educação não formal já ocorria desde a chegada dos 

portugueses e se perpetuou ao longo da história em diferentes espaços, inclusive naquela 

realizada pelo preceptor, ou seja, a pessoa que deveria acompanhar e orientar uma criança ou 

um adolescente no âmbito das famílias mais abastadas21. Este é um fato significante, pois a 

educação não formal se apresenta como uma possibilidade para toda a sociedade, não sendo 

destinada, ao contrário do que muitos pensam, somente aos mais pobres. 

Nas últimas décadas do século XX, tornou-se um campo que está sendo construído 

acompanhando as transformações que ocorreram decorrentes do processo de globalização e 

das demandas que emergiram a partir de uma nova realidade social. Segundo Gohn: 

 

A educação não formal é um campo que vem se consolidando desde 
as últimas décadas do século XX e a explicação para este fato advém 
das mudanças e transformações ocorridas na sociedade neste período, 
especialmente com a globalização. (GOHN, 2010, p.34) 

 

Vários aspectos da vida em sociedade foram se alterando, dentre eles, as questões 

relacionadas ao mundo do trabalho, aos processos educativos, ao aparecimento de novas 

                                                           
21 Mário Alighiero Manacorda em seu livro “História da Educação – da antiguidade aos nossos dias” (2010), traz 

a história da educação olhando para  a sociedade em todas as suas dimensões educativas. 
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tecnologias, aos movimentos sociais 22e luta por direitos, as relações familiares, além da 

criação de programas e projetos sociais direcionados para diferentes segmentos da sociedade 

etc.  

As dimensões do processo educativo e as emergências que se criaram a partir dessas 

mudanças permitem redimensionar os papéis atribuídos aos (novos) sujeitos, os quais 

buscavam por novas formas de aprendizagens e conquistas sociais. A qualidade do ensino 

passa a representar um dos grandes problemas sociais, não só pelas questões políticas que a 

permeiam, mas também pelos enfoques sociais que passa a ter.  

Foi somente a partir dos anos de 1980 que a educação não formal passou a assumir 

um papel mais relevante no processo educativo, pois antes disso, as atenções estavam 

concentradas na educação formal, desenvolvida nos aparelhos institucionalizados (GOHN, 

2005).  

Enquanto a escola formal apresenta problemas de diferentes ordens, a educação não 

formal passa, a partir dos anos de 1990, a ser mais valorizada, pois se apresenta como um 

espaço de aprendizagem em grupos, nos quais os valores culturais são reconhecidos como 

necessários para a formação de cidadãos críticos, autônomos e conscientes do mundo que os 

cerca. Gohn (2005, p.92) fala sobre essas mudanças:  

 

O grande destaque que a educação não-formal passou a ter nos anos 
90 decorre das mudanças na economia, na sociedade e no mundo do 
trabalho. Passou-se a valorizar os processos de aprendizagem em 
grupos e a dar-se grande importância aos valores culturais que 
articulam as ações dos indivíduos. Passou-se ainda a falar de uma 
nova cultura organizacional que, em geral, exige a aprendizagem de 
habilidades extra-escolares. 

 

É nesse contexto que a educação não formal passa a se articular com a educação 

formal23, sem que, necessariamente, estejam vinculadas, já que o processo de aprendizagem 

não se restringe aos espaços formais de ensino. Jaume Trilla (1996) afirma que o termo 

educação não formal passa a ser relacionado ao campo pedagógico, ao mesmo tempo em que 

a educação formal começa a receber uma série de críticas, já que não consegue responder às 

demandas sociais que lhe são impostas. Libâneo (2001, p.20) aponta uma ação pedagógica 

                                                           
22 No livro “Teorias dos Movimentos Sociais – Paradigmas clássicos e contemporâneos” (2008b), Maria da 
Glória Gohn apresenta um mapeamento dos paradigmas e teorias sobre os movimentos sociais, destacando 
conceitos e categorias utilizadas e localizando suas matrizes e referenciais.  
23 Segundo Gohn (2010, p.19), a educação formal requer tempo, local específico, pessoal especializado. Requer a 
normatização das formas de organização de vários tipos (inclusive curricular), sistematização sequencial das 
atividades, tempos de progressão, disciplinamento, regulamentos e leis, órgãos superiores etc. 
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múltipla na sociedade. O pedagógico perpassa toda a sociedade, extrapolando o âmbito 

escolar formal, abrangendo esferas mais amplas da educação informal24 e não formal. 

Inicialmente, a educação não formal se apresentava como um campo de práticas que 

não eram consideradas como educação por não obedecerem às regras e normas da educação 

formal, mas que contribuíam na construção de uma nova forma de se compreender o processo 

de ensino-aprendizagem.  

No decorrer da década de 1990, segundo Gohn (2005), a educação não formal 

ampliou seu campo de atuação, não se restringindo mais às mudanças provocadas pelo 

processo de globalização e pelos apelos da mídia. Organismos internacionais como a ONU - 

Organização das Nações Unidas e a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura) colaboraram nesse sentido.  

Com esse novo olhar, outros avanços se fizeram presentes nas concepções que 

permearam os processos de formação dos indivíduos, como o ECA - Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90), decorrente da Constituição Federal25 de 1988. Com a 

promulgação do ECA crianças e adolescente são reconhecidos como portadores de direitos 

que devem ser garantidos por todos: família, sociedade e Estado.  

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (Lei nº 

9.394/96), promulgada em 20 de dezembro de 1996, a Educação não se restringe mais aos 

espaços formais de ensino, sendo considerados como espaços formativos e responsáveis pela 

produção de saberes a casa, o trabalho, os espaços de lazer e cultura etc. Sobre isso, Libâneo 

afirma:  

 

 

De fato, vem se acentuando o poder pedagógico de vários agentes 
educativos formais e não formais. Ocorrem ações pedagógicas não 
apenas na família, na escola, mas também nos meios de comunicação, 
nos movimentos sociais e outros grupos humanos organizados, em 
instituições não escolares. Há intervenção pedagógica na televisão, no 
rádio, nos jornais, nas revistas, nos quadrinhos, na produção de 
material informativo, tais como livros didáticos e paradidáticos, 
enciclopédias, guias de turismo, mapas, vídeos e, também, na criação 
e elaboração de jogos, brinquedos. (LIBÂNEO, 2001, p.19) 

 
                                                           
24 A educação informal, para Gohn (2010, p.19-20), não é organizada, os conhecimentos não são sistematizados 
e são repassados a partir das práticas e experiências anteriores, usualmente é o passado orientando o presente. 
25 O artigo 227 da Constituição Federal prioriza o atendimento à criança e ao adolescente: "É dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão." 
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A fim de suprir as carências e lacunas deixadas pelas instituições formais, ampliam-

se os espaços destinados à Educação, buscando atender às exigências do mercado, além de 

oferecer às crianças e jovens novas oportunidades de atendimento nas áreas social e cultural.  

É importante destacar o espaço conquistado pela educação não formal dentro do 

processo educacional brasileiro. Ainda que haja problemas, ela já é reconhecida como 

importante na formação dos indivíduos, principalmente, por ser aquela “que se aprende ’no 

mundo da vida’, via processos de compartilhamento de experiências, principalmente em 

espaços e ações coletivas cotidianas” (GOHN, 2010, p.93). Outro fator importante que merece 

ser ressaltado é o fato de a educação não formal ter um espaço próprio e não ter a pretensão de 

ocupar o lugar da educação formal. Nesse sentido Gohn explica (2007, p.14) que: 

 

Ela não deve ser vista, em hipótese alguma, como um tipo de proposta 
contra ou alternativa à educação formal, escolar. Tampouco deve ser 
definida pelo que não é, mas sim pelo que é – um espaço concreto de 
formação com a aprendizagem de saberes para a vida em coletividade.  

 

Como já visto, a educação não formal está presente na história do Brasil desde os 

seus primórdios. Ela se configurou como um espaço de aprendizagens e saberes, nos quais 

programas, projetos sociais e políticas públicas buscam formar indivíduos para a vida em 

sociedade por meio da formação para a cidadania e emancipação social. Conforme ressalta 

Gohn (2010, p.92), “[...] a educação não formal é uma ferramenta importante no processo de 

formação e construção da cidadania das pessoas, em qualquer nível social ou escolaridade”.  

Quando direcionada para comunidades mais carentes, consideradas de 

vulnerabilidade social e/ou econômica, atendendo crianças em situação de risco, observa-se 

que o sentido da educação não formal está na inclusão social, ou seja, trazer esses indivíduos 

para uma esfera de direitos e que os tornem autônomos e emancipados.  

Tantas são as questões que envolvem a educação não formal, que são necessárias 

pesquisas que façam uma reflexão crítica dessa realidade, uma vez que permitem maior 

clareza quanto à execução dessas atividades, além de discussões que possam contribuir para 

mudanças na forma como são implementadas.  
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1.1.2 Estudos correlacionados 

 

Sobre a educação não formal, é possível verificar um número expressivo de trabalhos 

direcionados às áreas abordadas, como inclusão sociocultural e educação não formal, além de 

outros sobre educação musical, retratando aspectos históricos, conceituais, administrativos, 

sociais, políticos, econômicos e culturais. São encontradas teses e dissertações que destacam 

as ações coletivas em diferentes segmentos da sociedade, a música e sua função social26, ou 

ainda a educação não formal em contraponto com a educação formal.  

No banco de teses e dissertações de universidades como USP, UNICAMP, PUCSP e 

outras, foram encontrados alguns trabalhos na área da educação não formal, ONGs e terceiro 

setor. Pela USP, há a dissertação de mestrado de Cristiane G. de Oliveira (2008), “Educação 

não formal de crianças e adolescentes: expectativas quanto ao programa de núcleos 

comunitários em Campinas, SP”, que coloca como problema as expectativas de pessoas 

implicadas no programa de Núcleos Comunitários de Crianças e Adolescentes frente a esse 

mesmo programa. A dissertação discute não só a questão da educação não formal, como 

também a participação das políticas públicas nesse contexto. Foi feita uma reconstituição 

histórica do programa, situando-o nas variações de significados das noções de infância, 

adolescência, assistência social, educação integral, educação não formal. Além da coleta de 

documentos oficiais e da sistematização de registros de matrículas, o estudo do caso 

empregou entrevistas abertas com roteiro semi-estruturado. O objetivo central foi identificar 

as expectativas das pessoas implicadas no programa, considerando os grupos: usuários 

(crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens egressos); famílias (mães de crianças, de 

pré-adolescentes, de adolescentes e de jovens); profissionais (monitoras e assistentes sociais); 

autoridades (coordenadoras regionais e setoriais; diretora e secretários municipais).  

Jussara Vidal (2009) apresentou relevante pesquisa sobre a educação não formal em 

sua dissertação de mestrado, “Um diálogo entre a política cultural e a educação não formal: 

contribuições para o processo de constituição da cidadania das pessoas com deficiência”. A 

autora buscou estabelecer um diálogo entre a política cultural e a educação não formal, 

destacando a importância de tal relação para a constituição da cidadania das pessoas com 

deficiência, pois a pouca visibilidade deste segmento da sociedade provoca sua exclusão das 

políticas públicas. 

                                                           
26 Função social é a contribuição que um fenômeno provê a um sistema maior do que aquele do qual faz parte. 
(HOULT, 1969, p.139) 
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Alguns trabalhos orientados pela Profª Dra. Maria da Glória Marcondes Gohn tratam 

dos temas citados acima, como por exemplo, a dissertação de mestrado de Carvalho (2002), 

intitulada “Mulheres na coordenação de organizações do terceiro setor no município de São 

Paulo (1990-2000)”, que teve por objetivo estudar a atuação de mulheres coordenadoras e 

lideranças de organizações atuantes em dois campos do terceiro setor, no município de São 

Paulo, a saber, direitos da mulher e educação popular para mulheres. 

Tania Ferreira Moraes (2011) desenvolveu em sua dissertação de mestrado pela 

Universidade Nove de Julho, a pesquisa “Associativismo civil e escola pública em um bairro 

da periferia de São Paulo”, no qual discutiu a relação entre a educação não formal e a 

educação formal no processo de inserção de crianças, adolescentes e jovens e adultos na 

sociedade.  

Também pela Universidade Nove de Julho, Paula Renata Bassan Morais (2012), 

apresentou em seu trabalho de mestrado a pesquisa “Educação Não Formal: um olhar sobre 

uma experiência em Campinas”, no qual objetivou o estudo da educação não formal em uma 

instituição educacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Nesta 

pesquisa procurou identificar se a educação não formal é uma alternativa que aponta 

caminhos, ferramentas e possibilidades para a formação dos participantes e se essa educação 

cria condições para transformação da realidade em que vivem. 

Quanto ao trabalho desenvolvido nos espaços não formais, é importante destacar o 

papel do educador social, o profissional que está em contato direto com os participantes e 

envolvido no processo educativo.   

Na sequência, a categoria ações socioeducativas será abordada por estar presente 

como proposta do Projeto Guri. 

 

 

1.2 AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 

 

 

Na sociedade, em diferentes contextos históricos, ações socioeducativas foram 

utilizadas por projetos e programas sociais para atender as necessidades de diferentes grupos, 

inclusive crianças, adolescentes e jovens que estariam em situação de risco e vulnerabilidade 

social. Hikiji (2006) se pronuncia sobre determinados projetos que utilizam o termo “infância 

e adolescência em situação de risco”, explicando que tal sentença descreve geralmente 

crianças e jovens de baixa renda. 
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Por isso, é muito comum encontrar programas e projetos que ofereçam atividades 

direcionadas para a profissionalização ou formação para a cidadania e emancipação social 

com a proposta de afastar os sujeitos de situações de risco iminente, como aponta a autora.  

O trabalho desenvolvido pelo Projeto Guri se enquadra nesta fala, uma vez que 

afirma direcionar-se para a realização destas atividades, as quais buscam promover, além da 

aprendizagem musical, a inclusão social de seus participantes atendendo-os em suas 

necessidades de desenvolvimento integral27.  

No aspecto cultural, o Projeto Guri afirma que, junto com o ensino musical oferecido 

aos participantes, outras atividades culturais complementares foram proporcionadas, a saber: a 

participação em museus, sessões de cinema, shows, outros eventos, etc.. O viés cultural do 

Projeto está centrado na participação dos alunos nestes e em outros eventos diversos, além de 

trazê-los para se apresentarem em shows promovidos por diferentes segmentos, como por 

exemplo, a Semana Nacional dos Museus e a Virada Cultural Paulista (AAPG, 2009). 

Entretanto, nem todos tiveram a oportunidade de participar, somando apenas um total de 

1.200 alunos.  

Os alunos já tiveram, também, a oportunidade de participar dos Concertos Didáticos 

da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, realizados na sala São Paulo, da visita 

monitorada ao Centro Cultural de São Paulo, entre outros (AAPG, 2009). Segundo o Projeto 

Guri, a participação dos alunos nestes eventos contribui para a formação cultural de cada e 

para o trabalho em grupo. 

Para atingir aos objetivos no viés social, segundo apontam seus documentos, 

realizam um trabalho social com as redes locais encaminhando-os quando apresentam algum 

problema de saúde física, psicológica, educacional, etc. Entretanto, para que possam atuar 

neste sentido, os profissionais precisam de formação básica para poder encaminhá-los, 

objetivando que não se cometam equívocos no direcionamento dessas ações. Sobre a rede de 

atendimento social, o Projeto Guri afirma: 

 
 

                                                           
27 O Projeto Guri afirma que um dos seus principais objetivos é fortalecer o desenvolvimento integral dos alunos, 
de suas famílias e das comunidades onde atua – entendendo, por desenvolvimento integral, a definição da 
Organização Mundial de Saúde, que considera os aspectos físico, psíquico e social do ser humano. Para atingir 
essa meta, a organização busca se articular com as redes de atendimento público em cada local onde haja um 
Polo do Guri – incluindo o SUS - Sistema Único de Saúde, o SUAS - Sistema Único de Assistência Social e o 
SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, encaminhando a esses órgãos os casos de alunos 
que necessitem de acompanhamento específico. (AAPG, 2011, p.47) De acordo com os Parâmetros das Ações 
Socioeducativas (CENPEC, 2007, p. 10) “o desenvolvimento integral diz respeito à saúde (física e psicológica), 

à educação, à alimentação, ao lazer, à convivência familiar, comunitária e social”. 
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 [...] os alunos do Projeto Guri recebem toda a atenção, muito além do 
ensino musical. O objetivo é que a Associação tenha metas bem 
elaboradas no que tange às rede de atendimento social (educação, 
assistência social, saúde, habitação, cultura, lazer, trabalho, etc.), que 
afetam as condições de vida e sobrevivência da população infanto-
juvenil. (AAPG, 2009, p.29) 

 

Dentro desta proposta, a área de Desenvolvimento Social em suas Diretrizes (AAPG, 

2009) introduz temas educativos transversais às atividades musicais, identificando a dinâmica 

social das regiões atendidas para listar as principais necessidades dos alunos e de toda a 

comunidade em relação ao desenvolvimento cultural local, para então, pautado nessas 

informações, trabalhar atividades socioeducativas transversalmente ao ensino de música. 

Ao analisar o discurso apresentado, percebe-se que a instituição busca articular o 

trabalho desenvolvido pelo Projeto com as necessidades dos alunos e comunidade local. 

Porém, algumas perguntas se colocam: Como essas ações socioeducativas são desenvolvidas? 

Essas atividades funcionam na prática? Elas promovem a emancipação e cidadania dos 

sujeitos? 

São várias as questões, por isso o trabalho parte da definição do conceito 

“socioeducativo” utilizado pelo Projeto Guri, como também da ótica de alguns autores, na 

perspectiva de elucidar como se definem tais ações no campo teórico e como documentos 

oficiais se pronunciam a esse respeito. Para tal, é preciso explicar como a educação se 

apresenta no atendimento às crianças, adolescentes e jovens nos seus direitos de acesso à 

educação e cultura a partir do que está disposto nas Leis. 

Os direitos de crianças, adolescentes e jovens que garantem a educação estão 

presentes desde a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas28 (1948). Aparecem também como direito na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 6º afirma que, os direitos dos cidadãos 

brasileiros sob a responsabilidade do Estado vão além dos direitos políticos, incluem os 

direitos sociais referentes à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer e à segurança. 

O artigo 205 é bem claro ao afirmar que:  

 

A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988)  

 

                                                           
28 Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas foi adotada pela Organização 
das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. (ONU, s/d-a) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1948
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A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº. 9394, aprovada em 1996, reafirma esses 

direitos.  No Artigo 1º está expresso que “A Educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais” (BRASIL, 1996). É direito, portanto, da criança, adolescente e jovem o acesso a 

educação e cultura oferecidos nos ambientes formais e não formais, assim como devem ser 

valorizados os saberes empíricos vivenciados no bojo da estrutura familiar.  

Com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990 

da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) nº 8742/1993 foram estabelecidas referências 

legais para as ações socioeducativas. O ECA traz importantes considerações sobre os direitos 

da criança e do adolescente em seus artigos29 53, 58 e 71 no que se refere ao acesso à 

educação e cultura. 

Dessa forma, a sociedade deveria atender aos propostos nas leis levando aos 

profissionais que atuam diretamente com esses grupos, formação básica e conhecimento sobre 

os direitos das crianças, adolescentes e jovens para que tenham uma visão geral da educação. 

Infelizmente, nem sempre o discurso condiz com a prática, sendo possível verificar que há 

uma carência de profissionais que estejam em consonância com leis, ideias e pressupostos dos 

projetos, desconhecendo inclusive, a importância do papel que têm na formação desses 

sujeitos.  Por isso, a formação inicial e continuada são necessárias para que os educadores 

sociais atuem dentro de uma proposta socioeducativa que respeite a cultura e os valores dos 

grupos atendidos, entendendo como devem contribuir para a produção de saberes dos 

participantes.  Sobre isso Gohn (2010, p.55) explica: 

 

[...] o Educador Social numa comunidade atua nos marcos de uma 
proposta socioeducativa, de produção de saberes a partir da tradução 
de culturas locais existentes e da reconstrução e ressignificação de 
alguns eixos valorativos, tematizados segundo o que existe [...]. 

 

Esta tese adota o significado de “ações socioeducativas” como as atividades nos 

âmbitos social e educativo direcionadas para crianças, adolescentes e jovens, fora do ambiente 

formal de ensino, com o objetivo de promover a aprendizagem nos aspectos pessoal e social, 

                                                           
29 “Artigo 53 - A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1990, p.52) “Artigo 58 - 
No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da 
criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura.” (p.54) 
“Artigo 71 - A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e 
produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.” (p.57) 
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referindo-se aos conhecimentos adquiridos por meio da prática musical e interações 

construídas nos trabalhos coletivos, além de possibilitar experiências que ampliem o acesso à 

cultura e ao lazer.  

Além disso, têm como objetivo diminuir o índice de desigualdade social, por isso, 

procuram criar uma rede de proteção social30 na perspectiva de atendimento as necessidades 

dos grupos menos favorecidos, abrindo caminhos para aprendizagens em diferentes campos, 

fora dos ambientes formais de ensino.  

As articulações entre família, comunidade, escola, além de programas vinculados às 

redes de proteção às crianças, adolescentes e jovens passam a ocorrer de forma sistematizada, 

objetivando abarcar um número cada vez maior de participantes.  

Infelizmente, nem sempre a proteção que deveria iniciar-se na instituição familiar e 

estender-se para outros campos da sociedade ocorre de forma eficaz. Dias (2006) cita Araújo 

e Gomes (1998) sobre a questão das drogas lícitas e os jovens: as autoras afirmam que muitos 

jovens passam a experimentar drogas lícitas dentro do próprio convívio familiar ou com os 

pares, que o consumo de álcool pelos pais influencia significativamente os hábitos dos 

adolescentes, e que os adultos têm um papel fundamental na formação das expectativas. Nessa 

perspectiva, as ações socioeducativas devem ter um olhar para esse tipo de questão que 

envolvem crianças, jovens e adolescentes e suas famílias, uma vez que é com a família que se 

cria o primeiro laço de pertencimento social31. 

As ações socioeducativas apresentam-se, então, como uma forma de unir educação e 

cultura, além de mobilizar as redes de proteção social, para que os indivíduos possam se 

desenvolver em diferentes dimensões, contribuindo para a vida em sociedade e a inclusão 

social.  

Além das atividades socioeducativas oferecidas pelo Guri para crianças, jovens e 

adolescentes, há outra frente de atuação do Projeto que, desde 1996, estabeleceu parceria com 

o Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente (Fundação CASA 32 , antiga 

Febem), quando foi implantado o primeiro polo no Complexo do Tatuapé (AAPG, 2009, 

                                                           
30 Conforme definem Carvalho e Azevedo (2005, p.28-29): “Proteção Social é a política pública necessária a 
todo cidadão que se encontra fora dos canais e redes de segurança social, ou melhor, cidadãos desprotegidos 
porque não estão incluídos usufruem precariamente dos serviços das políticas básica (saúde, educação, 
habitação). Estão desprotegidos porque estão fora das malhas de proteção alcançadas pela via do trabalho, ou 
estão fora porque perderam relações e vínculos sociofamiliares que asseguram pertencimento.” 
31 “O sentimento de pertencer empodera os indivíduos, contribuindo para o sucesso nos projetos coletivos e para 
usa participação mais ampla na vida social.” (BULLA, SOARES, KIST, 2007, p.169) 
32 A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) instituição vinculada à Secretaria 
de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, tem a missão primordial de aplicar medidas socioeducativas de 
acordo com as diretrizes e normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). (SÃO PAULO/ FUNDAÇÃO CASA, s/d) 
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p.35). De acordo com o Projeto Guri, este polo tornou-se “um dos principais projetos 

parceiros na política de reinserção social de adolescentes e jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas” (AAPG, s/d). Tal afirmação pauta-se no número de polos 

localizados dentro da Fundação CASA que corresponde a aproximadamente 35 polos. As 

medidas socioeducativas, cujas disposições gerais encontram-se previstas nos Arts. 112 a 130 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) são aplicáveis aos adolescentes que 

incidirem na prática de atos infracionais33. 

  Segundo o Caderno de Orientações Técnicas e Metodológicas de Medidas 

Socioeducativas (MSE), de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade 

(PSC) (2012), os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto são 

encaminhamentos para o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência social), 

no qual os adolescentes e suas famílias são atendidos em seus direitos socioassistenciais. Esse 

atendimento é realizado juntamente com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

– SINASE. 

Hikiji que, em sua tese de doutoramento, pesquisou o Projeto Guri nos polos da 

Fundação CASA, na época antiga Febem, traz outras contribuições sobre o trabalho 

desenvolvido com os internos que incluem  questões de espaço e tempo.  

De acordo com a autora, uma das formas do interno “matar o tempo” era participar 

das atividades educativas, obrigatórias ou opcionais, oferecidas pela Febem. A escola 

obrigatória era o ensino fundamental e médio e as atividades opcionais eram os cursos 

profissionalizantes (em parceria com o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial) e atividades esportivas e artísticas, como o Projeto Guri. Só participavam dos 

cursos opcionais alunos que não “causavam problemas”, sendo indicados pela direção de cada 

unidade. 

A intenção de ocupar o tempo ocioso dos internos está refletida na fala dos internos 

quando questionados sobre os motivos de estudarem música na Febem: 

 

[...] as respostas sempre começavam com a justificativa da “fuga do 

pátio”. Ficar na Unidade “parasitando”, sem fazer nada, não ajuda a 

“matar o tempo”. No pátio “parece que o tempo não passa, parece que 

o tempo fica parado [...]”. (HIKIJI, 2006, p.217) 
 

                                                           
33 “Art. 103 - Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.” (BRASIL, 
1990, p.71) 
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De acordo com o Relatório de Atividades (2009), a principal ação desenvolvida pela 

AAPG no ano de 2009 nos polos da Fundação CASA foi o Intercâmbio Cultural, no qual os 

jovens trocaram experiências com outros polos atendidos pela instituição e a participação de 

treze alunas do polo Chiquinha Gonzaga, da Unidade da Mooca (Fundação CASA) que 

participaram da gravação do CD Projeto Guri Convida. Entretanto, ao verificar os 

documentos do Projeto Guri, observa-se que na edição comemorativa em homenagem aos 15 

anos do Projeto não é citado o trabalho desenvolvido neste ambiente de reclusão.  

Talvez, se houvesse clareza quanto ao que representa o Projeto na vida desses 

adolescentes, saber-se-ia, de fato, seu o impacto em ambientes de reclusão, possibilitando a 

tomada de decisões que auxiliaram um maior número de internos quanto a permanência do 

Projeto na Fundação e/ou melhorias no seu atendimento. 

Mas não é só no caso dos internos que as questões sobre “ocupar o tempo livre 

aparecem”. Conseguir recursos que auxiliem a manutenção das atividades promovidas para 

esse público passa a ser metas de programas e projetos que firmam parcerias com órgãos 

governamentais e não governamentais. Sobre isso, Zucchetti e Moura (2010, p.10-11) 

esclarecem: 

 

Nessa perspectiva, crianças e jovens têm sido o alvo preferencial nas 
práticas ofertadas no contraturno da escola, onde predominam ações 
de caráter assistencial como coadjuvantes da educação escolar: 
Alimentação, higiene, recreação, apoio familiar são intervenções que 
desenham este cenário. Não raro, a inserção em projetos 
socioeducativos constitui uma forma de resgatar as crianças e jovens 
que estão fora da escola e de promover sua reaproximação ao espaço 
escolar. 

 

Verifica-se que existe uma proposta de ocupar o tempo livre desses grupos na 

perspectiva de ofertar ações assistencialistas que se sobrepõem, algumas vezes, as questões 

educativas. O caráter educativo presente em muitos projetos, assim como o caráter 

assistencial, objetivam oferecer algum tipo de aprendizagem que os prepare para o mundo do 

trabalho e o desenvolvimento integral. Há também trabalhos desenvolvidos com a finalidade 

de ocupar o tempo livre dos participantes preparando-os para a vida em sociedade e 

afastando-os dos infortúnios que estereotipam as camadas mais pobres da população.  

É comum a associação entre tempo livre, profissionalização e população de baixa 

renda, formando uma tríade na qual os sujeitos mais carentes devem ser direcionados para 

algum tipo de formação utilitária, ou seja, que além de ocupar o seu tempo livre, os prepare 

para o mundo do trabalho. É importante ressaltar, que o preparo para o mundo do trabalho não 
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se restringe aos mais pobres, pois se trata de uma necessidade que abarca indivíduos de 

diferentes esferas sociais. É comum encontrar estes termos direcionados para a população de 

baixa renda, como se somente eles necessitassem deste preparo e os demais já estivessem 

garantidos social e economicamente, o que é um pressuposto incorreto. A valorização do 

trabalho e sua importância para diferentes esferas sociais estão presentes na fala de alguns 

autores que também apontam a questão do ócio como privilégio de classes privilegiadas. 

Segundo Rizzo e Chamon (2010), o trabalho, nos dias atuais, é visivelmente valorizado, não 

só pelo retorno financeiro, mas pelo valor moral que ele assume em nossa cultura. Entretanto, 

tal percepção é histórica, tendo o conceito de trabalho evoluído ao longo do tempo. O ócio, 

diante desta visão, é permitido somente as classes mais privilegiadas, conforme aponta Hikiji 

(2006, p.66), citando Zaluar (1994, p.59): 

 

O ócio (com o qual o lazer, o esporte e as artes são associados) é visto 
como exclusividade das classes abastadas, “também chamadas ociosas 

e cuja marca de distinção é a relação desinteressada e não utilitária 
com as artes, o esporte e outras atividades distanciadas do mundo do 
trabalho”. 

 

Sendo assim, nesta concepção, as ações desenvolvidas tem um caráter educativo, 

disciplinador, não dando aos jovens o tempo livre para processar por si suas buscas e 

experimentações, que suas atividades devem ser sempre mediadas por adultos com controle 

sobre suas ações (ABRAMO, 2003).  

Outra questão que merece ser destacada e que envolve as ações socioeducativas 

realizadas pelo Projeto Guri, relaciona-se a sua “missão” presente no Relatório de Atividades 

(2009, p.7): “promover, com excelência, a educação musical e a prática coletiva de música, 

tendo em vista o desenvolvimento humano de gerações em formação” (grifo nosso). O 

“desenvolvimento humano” de acordo com o que consta no Relatório de Atividades (2009, 

p.67) é entendido “[...] como um complemento de dois aspectos: o cultural (musical) e o 

social”. O Relatório (2009) afirma que esses dois aspectos norteiam o trabalho da Diretoria 

Educacional e a Diretoria de Desenvolvimento Social. 

O desenvolvimento humano, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD)34 é [...] “um processo de ampliação das escolhas das pessoas para 

que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser”.  

                                                           
34  O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é a agência líder da rede global de 
desenvolvimento da ONU e trabalha principalmente pelo combate à pobreza e pelo Desenvolvimento Humano. 
(ONU, s/d-b) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
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Várias questões podem estar relacionadas ao desenvolvimento humano, como por 

exemplo, “aspectos relacionados ao bem-estar, em uma visão intrinsecamente utilitarista; ou 

apenas elementos relacionados às necessidades básicas; ou ainda, valores humanos universais 

como justiça, liberdade, dignidade entre outros entram no rol das escolhas possíveis” (DINIZ, 

M.B; DINIZ M. M, 2009, s/n). 

Já na definição trazida por Márcia Elia da Mota, o desenvolvimento humano 

envolve: 

 
[...] o estudo de variáveis afetivas, cognitivas, sociais e biológicas em 
todo ciclo da vida. Desta forma faz interface com diversas áreas do 
conhecimento como: a biologia, antropologia, sociologia, educação, 
medicina entre outras (MOTA, 2005, s/n). 
 
 

Ainda sobre esse assunto, a autora afirma que, historicamente, a concepção sobre o 

desenvolvimento humano esteve pautada no estudo de crianças e adolescentes, pelas próprias 

questões que envolvem o cuidar e educar.  Na atualidade, aponta-se que a psicologia do 

desenvolvimento humano deve focar-se em todos os ciclos da vida dos indivíduos. Dessa 

forma, várias áreas da psicologia estão em consonância, como por exemplo, a psicologia 

social, educacional, cognitiva, etc. (MOTA, 2005). 

As ações socioeducativas que se referem às crianças, adolescentes e jovens, 

pressupõem respeitar o repertório já construído por eles ao longo da vida, valorizando as 

aprendizagens adquiridas e promovendo outras que venham a atender às necessidades 

individuais e dos grupos. Além disso, devem direcionar-se para o desenvolvimento integral do 

ser, ou seja, buscar ajudá-los na sua construção pessoal e social por meio da oferta de 

oportunidades de novos saberes que contribuiria para a não violência e distanciamento do 

tráfico de drogas. Não podem ser vistas, portanto, como atividades para ocupar o tempo, tirar 

crianças e adolescentes das ruas ou ainda, serem usadas como palanque político para exaltar, 

junto aos meios de comunicação, realizações na área sociocultural.  

Para que as ações socioeducativas consigam atingir os objetivos a que se propõem, as 

áreas de Desenvolvimento Social e Educacional precisam que suas ações estejam articuladas 

de forma complementar. A ação conjunta entre estas áreas oportunizaria o desenvolvimento 

dos participantes em diferentes aspectos, permitindo que seus direitos e seus deveres fossem 

garantidos nas referidas esferas. 

Na sequência, a categoria inclusão/exclusão social será abordada por estar presente 

como uma das propostas do Projeto Guri. 
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1.3 A INCLUSÃO/EXCLUSÃO SOCIAL 

 

 

No Brasil, observa-se um número cada vez maior de programas, projetos sociais e 

políticas públicas visando a suprir carências observadas nas áreas sociais, culturais e 

educativas, sobretudo com foco no público jovem.   

Este é caso do Projeto Guri que objetiva atender crianças, adolescentes e jovens, 

principalmente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, 

em suas necessidades de inclusão sociocultural, conforme o que está disposto em seus 

documentos.  

Para garantir que a pesquisa caminhasse de forma correta ao encontro do que é 

proposto pelo Projeto Guri, foi feito um levantamento dos polos que estão sob a gestão da 

AAPG e, a primeira questão definida para a análise, foi identificar um município que 

apresentasse regiões com índices de baixa renda e vulnerabilidade social35, segundo dados 

fornecidos pelo NUPES – Núcleo de Pesquisa Social, a fim de observar de que forma o 

Projeto promove a inclusão sociocultural. O perfil socioeconômico dos jovens e famílias 

moradores das regiões escolhidas nos levaria a caracterizá-los como “excluídos” social e 

culturalmente, segundo estes dados. Sendo assim, os sentidos de cultura e exclusão/inclusão 

social foram trazidos elucidando o trabalho empírico desenvolvido por esta tese. 

O Projeto Político Pedagógico da Associação (2008), como já exposto, traz como 

premissa “oferecer um ensino musical de qualidade, conectado com a realidade social e 

cultural dos alunos, utilizando-se de ferramentas e teorias artístico-pedagógicas modernas e 

com vistas a promover a inclusão sociocultural e dar subsídios para a continuidade dos 

estudos em música, se o aluno assim o desejar” (grifo nosso). Além disso, busca “contribuir 

para a formação sociocultural de crianças, adolescentes e jovens”, conforme o que está 

contido no Estatuto Social da Associação. Foi a partir dessas premissas que os termos 

inclusão/exclusão social e cultural ganharam destaque nesta pesquisa. 

Antes de trabalhar o sentido de inclusão/exclusão social e cultural e sua trajetória ao 

longo da história, é preciso entender o sentido de “qualidade” apresentado pelo Projeto para o 

ensino musical.  Na ótica de Terezinha Rios (2001, p.64), a “qualidade” é: 

 

                                                           
35  Segundo os Parâmetros das Ações Socioeducativas: igualdade como direito, diferença como riqueza 
(CENPEC, 2007, p.7): “São diversos os fatores de vulnerabilidade social: a ausência ou precária renda; o 

trabalho informal precário e o desemprego; o precário ou nulo acesso aos serviços das diversas políticas 
públicas; a perda ou fragilização de vínculos de pertencimento e de relações sociofamiliares e as discriminações”. 
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[...] totalizante, abrangente, multidimensional. É social e 
historicamente determinado porque emerge em uma realidade 
específica de um contexto concreto. Portanto, uma análise crítica da 
qualidade deverá considerar todos esses aspectos, articulando aqueles 
de ordem técnica, pedagógica ao de caráter político-ideológico. 

 

Conforme aponta Rios (2001), deve-se fazer uma análise crítica do sentido atribuído 

à “qualidade”, pois quando se oferta um “ensino de qualidade”, pressupõe-se uma ideia de 

“algo bom”. Então, ao utilizar essa fala, o Projeto Guri atribui a si mesmo esse predicado que, 

na prática, pode não representar a realidade das suas afirmativas.  

Dessa forma, o sentido de “qualidade” torna-se mais claro, podendo ser relacionado 

ao campo da educação que, de acordo com Rios (2001, p.70), é: [...] “um processo de 

socialização da cultura, no qual se constroem, se mantêm e se transformam os conhecimentos 

e os valores”. Busca-se assim, uma educação de qualidade ou “uma educação cujas qualidades 

carregam um valor positivo” (RIOS, 2001, p.70). 

Quanto ao sentido de inclusão sociocultural adotado pelo Guri, observa-se que é 

pautado na concepção de atendimento, em especial, aos grupos vulneráveis 36  social e 

economicamente, e que estão em situação de risco. 

O Projeto afirma que, 

 

[...] no viés cultural, a inclusão consiste na oferta de oportunidades de 
desenvolvimento e ampliação da experiência cultural de crianças e 
adolescentes, principalmente sob a forma de atividades educativo-
musicais com caráter cooperativo (ensino coletivo de música). No viés 
social, a inclusão consiste no atendimento e acompanhamento social 
àqueles que demonstrem necessidades que demandem 
encaminhamentos específicos que podem ser realizados por meio da 
rede da AAPG. (AAPG, 2009, p.67) 

 

Observa-se que dentro da proposta socioeducativa, as ações desenvolvidas 

pressupõem a necessidade de se entender que a diversidade cultural e social traz em sua 

essência diferentes formas de saberes, valores, experiências e interesses, as quais estão 

relacionadas com a dinâmica sociocultural dos indivíduos.  Portanto, deve-se destacar que tais 

questões estão relacionadas a construção da identidade social e cultural dos grupos, devendo 

interligar-se para que se complementem e ajam dentro dos pressupostos que as direcionam.  

                                                           
36

  Para Castel (1997a), a vulnerabilidade social é uma zona intermediária instável que conjuga a precariedade do 
trabalho e a fragilidade dos suportes de proximidade. No caso de uma crise econômica, o aumento do 
desemprego, a generalização do subemprego, a zona de vulnerabilidade dilata-se, avança sobre a zona de 
integração e elimina a desfiliação. 
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A inclusão social e cultural deve partir do reconhecimento dos grupos como grupos 

que já possuem uma história, por isso, é fundamental entender os conceitos que a permeiam. 

Partimos, então, da definição do termo cultura para que se possam compreender os demais 

significados. 

O termo cultura, ao longo da história, apresentou várias concepções, as quais 

caminharam em diferentes campos para explicar a realidade da sociedade vigente. Segundo 

Gohn (2005, p. 22): 

Sabemos que o termo cultura possui muitas acepções, foi interpretado 
de várias formas na história e tem posições diferenciadas nos vários 
paradigmas explicativos da realidade social.  No senso comum, o 
termo é associado a estudo-educação-escolaridade, ou ao mundo das 
artes, aos meios de comunicação de massa; ao mundo do folclore, 
lendas, crenças, tradições passadas ou, ainda, a períodos e etapas da 
civilização humana. 
 
 

Seu significado, segundo a etimologia da palavra, “provém do latim medieval, a 

partir do verbo latino colere que significa cultivo e cuidado – com plantas, animais e tudo que 

se relacionava à terra e à agricultura”. (GOHN, 2005, p. 23). Tal sentido foi transposto pelos 

romanos para os cuidados com as crianças e sua educação, aos deuses, ancestrais e seus 

monumentos, a cultura do espírito, etc. (GOHN, 2005). 

Muitos outros sentidos foram atribuídos ao termo cultura. Na filosofia, Gohn (2005), 

explica que o termo articula-se com civilização, também derivado do latim (cives e civitas, 

homem educado, polido e ordem social, respectivamente, que deu origem ao termo sociedade 

civil).  Na antropologia , ainda segundo a autora, foi E. B. Tylor (1832-1917) quem redefiniu 

e demarcou um campo específico à cultura, separado do de civilização. Ele formulou uma 

concepção universalista da cultura, destacou sua dimensão coletiva e marcou a especificidade 

da análise antropológica: o homem é, por essência, um ser produtor de cultura. (GOHN, 2005, 

p.25). Vários campos de estudo também se dedicaram a estudar a cultura: a história, a 

sociologia, a psicologia social, a política, a linguística, etc. Na sociologia, “a cultura sempre 

aparece associada a processos de mudança e transformação social, como mola propulsora de 

mudanças sociais” (GOHN, 2005, p.30). 

A partir dos inúmeros significados que lhe foram atribuídos ao longo da história, a 

cultura tornou-se importante ferramenta na construção dos processos de interação dos grupos 

e busca pela sua identidade. Passou também a ser vinculada à educação como importante 

campo no processo de emancipação social, pois trata de questões que convergem para a 

construção da identidade e a produção de bens culturais. Sua presença expressiva no mundo 
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das artes e sociedade de lazer e entretenimento na década de 1990, também é explicada por 

Gohn: 

 

Deve-se registrar ainda nos anos 90 a expansão da cultura no universo 
das artes e da sociedade do lazer e do entretenimento. Essa dimensão 
tem múltiplas facetas: pelo lugar que ocupa na vida das pessoas, quer 
seja consumindo telenovelas, leitura de jornais, filmes na tevê ou no 
cinema, videogames, Internet etc., pelo mercado de bens que gera, 
pois fomentar e patrocinar a produção de bens culturais passou a ser 
um dos grandes setores do próprio processo capitalista, e pela 
produção artística dos homens em si, nas áreas da pintura, escultura, 
dança, música, teatro, cinema, fotografia e audiovisual em geral, e 
literatura (GOHN, 2005, p.35). 

 

A cultura, no universo das artes, tem sido trazida como importante campo de 

reconstrução da identidade sociocultural dos grupos, utilizando a música como forma de 

promover a aproximação de adolescentes e jovens com programas e projetos sociais que 

trabalham nesta perspectiva.  Kleber (2006, p.94) afirma que: 

 

A cultura é vista como um importante meio de reconstrução da 
identidade sociocultural, e a música está entre as atividades de maior 
apelo para a realização de projetos sociais, principalmente com jovens 
adolescentes. 

 

A partir destas considerações sobre cultura, o trabalho buscou algumas definições 

que permeiam a noção de exclusão social complementando as explicações sobre estes 

campos.  

Justamente por apresentar um sentido polissêmico, a noção de exclusão foi aqui 

retratada pela concepção de vários autores, os quais apontam diferentes tipos de exclusão e 

suas múltiplas perspectivas, pois em uma sociedade em que se prolifera a desigualdade em 

diferentes aspectos, várias ações são prescritas no sentido de promover a inclusão dos 

indivíduos vitimados por ela, objetivando torná-los participantes e integrados em seu meio 

social.  

Mas quais os conceitos de inclusão e exclusão utilizados por alguns teóricos? Como 

referência, o sentido de inclusão social no qual está pautado este trabalho advém da 

concepção de Gohn. De acordo com a autora, a inclusão social é entendida como: 

 

[...] as formas que promovem o acesso aos direitos de cidadania, que 
resgatam alguns ideais já esquecidos pela humanidade, como o de 
civilidade, tolerância e respeito ao outro [...] (GOHN, 2010, p.93-4) 
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Dessa forma, a inclusão sociocultural corresponde a ações desenvolvidas em diversos 

âmbitos da sociedade na tentativa de promover o acesso aos direitos dos cidadãos “via o 

resgate da riqueza cultural daquelas pessoas, expresso na diversidade de práticas, valores e 

experiências anteriores” (GOHN, 2010, p.92). No contraponto, o conceito de exclusão social 

adotada aqui parte do não acesso dos sujeitos aos seus direitos como cidadãos, privando-os de 

uma vida digna nas esferas social, econômica, humana, cultural, etc. 

O sentido de exclusão adotado por Sawaia (2011, p. 9) é um “conceito que permite 

usos retóricos de diferentes qualidades, desde a concepção de desigualdade como resultante 

de deficiência ou inadaptação individual, falta de qualquer coisa, um sinônimo do sufixo sem 

(less37), até a de injustiça e exploração social”. Já Boaventura de Sousa Santos (1995) fala 

sobre a exclusão e desigualdade social, apontando uma diferença entre a esfera 

socioeconômica, que é a esfera da desigualdade, da qual Marx foi grande crítico, e a esfera 

sociocultural, que, segundo o autor, está ligada às questões simbólicas, morais, e nesta esfera 

estaria a exclusão. 

Outra forma de se pensar a exclusão se evidencia na noção de que esta não pode ser 

considerada separadamente da inclusão. Alguns autores tentam definir inclusão a partir da 

definição de exclusão, como, por exemplo, Sposati (1996), a qual afirma que inclusão e 

exclusão são processos sociais interdependentes vinculados principalmente à distribuição de 

renda e oportunidades. A autora indica que a inclusão busca o acesso a quatro utopias básicas: 

autonomia de renda, desenvolvimento humano, qualidade de vida e equidade. 

Sawaia (2011, p.8), por sua vez, aponta que, em vez da exclusão, o que se tem é a 

“dialética inclusão/exclusão”. Para a autora, há uma subjetividade nessa concepção que, na 

psicologia, inverte a ideia de exclusão social, sendo entendida como um descompromisso com 

o sofrimento do outro. 

Nesse sentido, Sawaia (2011, p. 9) afirma: 

 

A dialética inclusão/exclusão gesta subjetividades específicas que vão 
desde o sentir-se incluído até o sentir-se discriminado ou revoltado. 
Essas subjetividades não podem ser explicadas unicamente pela 
determinação econômica, elas determinam e são determinadas por 
formas diferenciadas de legitimação social e individual, e manifestam-
se no cotidiano como identidade, sociabilidade, afetividade, 
consciência e inconsciência. 

                                                           
37 Segundo o dicionário on line Michaelis “less” significa: 1 menos. 2 mínimo. 3 inferior. • adj 1 menos. 2 
menor. 3 inferior. • adv menos. • prep menos.  
Fonte: http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/index.php?lingua=ingles-portugues&palavra=less 
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A partir dessas considerações, Sawaia (2011, p. 9) coloca a exclusão como: 

 

[...] processo complexo e multifacetado, uma configuração de 
dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. É processo 
sutil e dialético, pois só existe em relação à inclusão como parte 
constitutiva dela. Não é uma coisa ou estado, é processo que envolve o 
homem por inteiro e suas relações com os outros. Não tem uma única 
forma e não é uma falha do sistema, devendo ser combatida como 
algo que perturba a ordem social, ao contrário, ele é produto do 
funcionamento do sistema.  

 

Gohn (2005) considera a questão da exclusão como não restrita às camadas 

populares que tiveram seus direitos básicos, como, por exemplo, saúde, educação, salários 

dignos e transporte, negados ao longo dos séculos. A autora ressalta que o indivíduo é 

excluído “não apenas por ser desigual ou diferente, mas por ser considerado como não-

semelhante, um ser expulso, não dos meios modernos de consumo, mas do gênero humano 

[...]” (NASCIMENTO, 1995 apud GOHN, 2005, p.9). 

Nos dias atuais, um problema que se apresenta em relação ao sentido de exclusão é a 

sua utilização de forma indiscriminada. Sobre isso, Wanderley oferece uma grande 

contribuição: 

 

Muitas situações são descritas como de exclusão, que representam as 
mais variadas formas e sentidos advindos da relação inclusão/exclusão. 
Sob este rótulo estão contidos inúmeros processos e categorias, uma 
série de manifestações que aparecem como fraturas e rupturas do 
vínculo social (pessoas idosas, deficientes, desadaptados sociais, 
minorias étnicas ou de cor; desempregados de longa duração, jovens 
impossibilitados de aceder ao mercado de trabalho etc.). 
(WANDERLEY, 2011, p.18) 
 

 
Ainda segundo a autora (2011, p.26), 

 

[...] pobreza e exclusão no Brasil são faces de uma mesma moeda. As 
altas taxas de concentração de renda e de desigualdades – persistentes 
em nosso país – convivem com os efeitos perversos do fenômeno do 
desemprego estrutural. Se, de um lado, cresce cada vez mais a 
distância entre os “excluídos” e os “incluídos”, de outro, essa distância 

nunca foi tão pequena, uma vez que os incluídos estão ameaçados de 
perder direitos adquiridos.  
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Na história da humanidade, diferentes culturas promoveram práticas sociais 

excludentes, sendo considerado natural o fato de alguns grupos não serem tratados de forma 

igualitária, como, por exemplo, mulheres, escravos etc.  Para Sassaki (1999, p.16), 

  

[...] a sociedade, em todas as culturas, atravessou diversas fases no que 
se refere às práticas sociais. Ela começou praticando a exclusão social 
de pessoas que, por causa das condições atípicas, não pareciam 
pertencer à maioria da população. Em seguida desenvolveu o 
atendimento segregado dentro de instituições, passou para a prática da 
integração social e recentemente adotou a filosofia da inclusão social 
para modificar os sistemas sociais gerais. 

 

Um dos documentos antigos que trata a questão da exclusão social é a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento foi elaborado na França, em 1789, no 

início da Revolução Francesa, e diz em seu Artigo 1º “Os homens nascem e são livres e iguais 

em dignidade e direitos”
38. Tal documento serviu de base para a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, promulgada pelas Nações Unidas. 

O Brasil, ao longo da sua história, viveu o processo de exclusão social, assim como 

muitos países considerados de terceiro mundo. Veras (2011, p.29) afirma: 

 

O tema da exclusão social não é novo no Brasil. Embora se possa falar 
hoje da “nova pobreza”, de novos processos sociais contemporâneos e 

se faça sentir entre nós a influência dos debates europeus e americanos 
sobre o assunto, nossa história traz capítulos frequentes de dominação 
de vastos segmentos populacionais sem cidadania.  
 
 

Ainda sobre o quadro social do Brasil, a autora diz:  

 

No Brasil, particularmente, a urbanização capitalista vem provocando 
uma esteira de problemas sociais bastante conhecidos. As discussões 
em torno do conceito de marginalidade social nos anos 60 e 70 são 
hoje retomadas, acrescidas de novos componentes. Antes vista como 
pobreza, uma consequência do massivo êxodo rural para as cidades do 
sudeste, refletia como efeito das migrações internas que esvaziavam o 
campo da região nordeste, do norte, e “incharam” as cidades como 

Rio de Janeiro e São Paulo. (VERAS, 2011, p.30) 
 

Como visto, Veras (2011) atesta que uma das questões que trouxeram a exclusão 

para o foco social brasileiro foi o êxodo rural ocorrido nas décadas de 1960 e 1970, quando o 

                                                           
38 Declaração de direitos do homem e do cidadão - 1789 (em português). Universidade de São Paulo. Biblioteca 
Virtual de Direitos Humanos (1978). Página visitada em 22 de junho de 2013. 
 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
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fenômeno da migração em massa para os grandes centros gerou inúmeros problemas, entre 

eles a falta de trabalho e moradia.  

Nas décadas de 1980 e 1990 foram feitos vários tratados internacionais buscando a 

defesa dos direitos de inclusão. Para garantir a inclusão dos grupos, decretos e leis são 

formulados a partir de políticas públicas, almejando a conquista da dignidade e da cidadania. 

Embora os documentos apontem a necessidade de se cumprir à lei, na prática não ocorre com 

o mesmo rigor.  

Na área da educação, esse direito foi garantido pela Constituição de 1988, que 

estabeleceu o acesso das pessoas com deficiência às redes públicas de ensino pela Lei Federal 

nº 7.853, que dispõe sobre a oferta obrigatória e gratuita da educação especial. Por outro lado, 

outros temas entram na pauta, como a democracia, o território, a cidadania, passando a 

assumir o cenário nacional. 

Nos anos de 1990, na Tailândia, ocorreu a Conferência Mundial sobre a Educação 

para Todos, na qual foi estabelecido o acesso de todos à educação básica. Aqui no Brasil, 

nesse mesmo ano, foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que reitera os 

direitos garantidos por lei. O mesmo ocorreu em 1996, a partir da LDBEN, Lei nº 9.394 

(vigente atualmente no Brasil), apontando que se deve dar preferência às pessoas com 

deficiência na rede regular de ensino. 

A exclusão social é um problema coletivo, resultado de uma sociedade permeada por 

problemas de ordem política, social, cultural e econômica. Portanto, deve ser também 

resolvida e pensada de forma coletiva, e não atendendo a interesses de pequenos grupos. 

Sobre esse assunto, Gohn (2005, p.12) afirma que, desse modo, as políticas “perdem o caráter 

universalizante e passam a ser formuladas de forma particularista, visando clientelas 

específicas e, neste processo, tanto podem contemplar os interesses das minorias 

demandatárias como vir a ser segregativas/excludentes”.  

O fato é que todos têm direito de participar do ambiente social em diferentes 

aspectos, como, por exemplo, o econômico, o cultural, o político etc.. Entretanto, o que se vê 

são tentativas nem sempre bem sucedidas, pois o quadro de desigualdades ainda permanece 

significativo no país, por isso observa-se um aumento de políticas públicas nas áreas social e 

cultural.  

Sendo assim, é preciso compreender como a cidadania é vista no cenário social 

brasileiro e de que forma o discurso promovido pelos projetos e programas sociais inclui a 

cidadania como objetivo, a partir da inclusão sociocultural. 
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Ao se falar sobre inclusão social, pensa-se, sobretudo, na possibilidade de tornar os 

indivíduos iguais nos seus direitos, sendo respeitados e tratados com dignidade. Para que ela 

ocorra não basta apenas um debate teórico, é preciso que ocorram práticas que mobilizem a 

sociedade civil na construção de uma sociedade mais justa, com cidadãos conscientes e 

capazes de lutar pelos seus direitos. 

 

 

1.4 A CIDADANIA  

 

 

Uma das categorias escolhidas para análise nesta pesquisa é a “cidadania”, 

justamente por estar presente nas diretrizes do Projeto Guri, as quais constam no Relatório de 

Atividades (2009, p.33) e que se propõem, entre outras coisas, a “despertar e/ou fortalecer a 

consciência de cidadania, com relação a importantes questões éticas, ambientais, sociais, 

culturais, humanitários e de qualidade de vida”.  

As proposições do Projeto Guri quanto à conscientização sobre problemas que 

envolvem os alunos, as famílias e a sociedade em geral são pertinentes, entretanto, cabem as 

perguntas: Qual o sentido de cidadania para seus participantes? Ela ocorre efetivamente? Para 

responder a essas questões a análise das entrevistas realizadas com os participantes e seus 

familiares servirão como parâmetros para verificar se, de fato, isso ocorre e, em caso positivo, 

quais ações são realizadas dentro dos polos para que os fins sejam atingidos. 

Para compreender melhor o assunto e como a cidadania foi construída 

historicamente, a pesquisa busca alguns conceitos atribuídos ao termo e como se relacionam 

com as questões dos direitos e a educação.  

Nos dias de hoje, a “cidadania” tem sido um dos assuntos mais discutidos em 

diferentes áreas, pois envolve não só as relações do homem com a sociedade, como também 

as transformações possíveis frente aos novos desafios – que incluem as questões dos direitos e 

deveres dos indivíduos. Isso é possível observar nas diretrizes do Projeto Guri que trazem a 

questão da cidadania e dos direitos como uma das propostas de trabalho na área de 

Desenvolvimento Social. Segundo Gohn (2008a, p.18): “dentre os conceitos mais utilizados 

pelos intelectuais, políticos, administradores públicos e pela mídia, cidadania é, 

provavelmente, o que tem tido o maior uso (e abuso) de significados e ressignificados”. 

Mas o que é cidadania? O que significa ser cidadão? De que forma o conceito se 

relaciona com a educação?  
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O conceito de cidadania guarda já em sua definição a idéia de relação 
social. Se entendermos a cidadania como possibilidade concreta de 
participação eficiente e criativa na construção da cultura e da história, 
devemos estar pensando que essa participação não se faz de maneira 
solitária – ao contrário, resulta de uma ação conjunta dos homens e 
mulheres num contexto determinado, num tempo determinado, 
marcado pelos valores criados por esses mesmos homens e mulheres. 
(RIOS, 2001, p.26) 

 

A partir do pensamento de Rios, a cidadania deve ser vista como um elemento em 

construção, portanto, todos os ambientes educativos têm a tarefa de contribuir para essa 

construção, não se restringindo aos ambientes formais de ensino.  

Sobre o que é ser cidadão, Gohn (2008a, p.18) explica que diferentes definições 

podem aparecer, depende onde o cidadão esteja: 

 

É muito diferente ser cidadão na Alemanha, nos Estados Unidos ou no 
Brasil (para não falar dos países que a palavra é tabu), não apenas 
pelas regras que definem quem é ou não titular da cidadania (por 
direito territorial ou de sangue), mas também pelos direitos e deveres 
distintos que caracterizam o cidadão dos Estados-nacionais 
contemporâneos. 

 

Para os gregos, “cidadão” era aquele que habitava a cidade, ou seja, aquele que 

pudesse opinar sobre as questões da sociedade. Nesse caso, somente os homens totalmente 

livres (na sua maioria proprietários de terras) eram tratados como cidadãos, o que 

compreendia aqueles que participavam ativamente dos negócios e das decisões políticas sobre 

assuntos coletivos. Gohn (2008a, p.19) afirma que:  

 

Foi na Grécia que se criou a tradição da cidadania política, com uma 
cultura política onde a sociedade ideal é justa, e os indivíduos devem 
ser portadores de virtudes cívicas. Mas a universalidade não existia na 
cidadania grega pois os escravos, as mulheres e os estrangeiros eram 
excluídos dos direitos de cidadania. Tratava-se da cidadania que 
confere direitos políticos, tidos como direito à participação no 
governo. A cidadania pertencia à esfera pública e a esfera privada 
deveria a ela se subordinar. 

 

Na Idade Média, quando se construíram as relações sociais urbanas, ou seja, quando 

se estabeleceu uma vida econômica em que a cidade e as indústrias estavam diretamente 

vinculadas ao campo e à agricultura, a ideia de cidadania passava a se associar a questões que 

nasceram dessa troca. Sobre isso, Saviani (2001) afirma: 
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Assim, se na Idade Média a cidade (a aldeia) e a indústria (o 
artesanato produzido nas corporações de oficio) se subordinavam ao 
campo e à agricultura, na época moderna é a cidade e a indústria que 
irão determinar as condições de produção na agricultura, assim como 
as condições de vida no campo. Resulta, daí, o sentido da cidadania. 
Com efeito, ser cidadão é participar ativamente da vida da cidade, isto 
é, da polis. Ser cidadão é, pois, agir politicamente, quer dizer, agir 
segundo as exigências próprias da vida na cidade. 

 

No século XVIII, a cidadania é considerada pelos governantes como uma alternativa 

de controle social, uma vez que, para eles, quem possuísse algum tipo de instrução, além de 

contribuir para a divisão de trabalho, seria mais passivo e obediente, não se prendendo a 

crendices e superstições. Segundo Gohn, 

 

O que a economia clássica do século XVIII propôs foi o cidadão 
passivo. Não importava o povo como sujeito político – tal como 
preconizavam os ilustrados. O que interessava era que as massas se 
tornassem ordeiras no seu convívio social, no “seu devido lugar”. 

(GOHN, 2001, p.13)  
 

Adentra-se o século XIX com um pensamento sobre cidadania voltado para todos, 

incluindo as massas, mas sem o sentido da soberania do indivíduo sobre suas ações, pois este 

é visto como um ser que deve ser disciplinado pela educação, com seus direitos determinados 

pelo Estado. 

A cidadania assumiu novo papel no século XX e passa a ser vista pelo Estado não 

apenas como direitos dos indivíduos, mas como deveres. Claramente, percebe-se que a 

cidadania tem seu significado ampliado, atendendo a um conjunto de valores sociais 

universais que determinam o que os indivíduos devem ou não fazer. Clama-se pelo direito à 

vida, ao trabalho, à cultura, à moradia, diversão, esporte, alimentação etc. 

Mas, por outro lado, independentemente das reivindicações, observa-se que a busca 

pelos direitos universais, os quais corroboram uma cidadania universal, ainda está longe de 

terminar. O preconceito, a miséria, a exclusão social são realidades identificadas em muitos 

países.  

Outra característica observada é que o Estado assume a questão dos direitos e 

deveres dos indivíduos, determinando o que pode ou não ser realizado. Sobre isso, Gohn 

(2001, p.14) enfatiza que o “Estado passa a regulamentar os direitos dos cidadãos e a 

restringi-los, ou cassá-los, em determinadas conjunturas históricas. A questão da cidadania 

deixa de ser conquista da sociedade civil e passa a ser competência do Estado”.  
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No século XX, a ideia de comunidade passou a se vincular ao conceito de cidadania, 

pois se pensa no cidadão como um indivíduo participante e solidário. Gohn (2001) afirma que 

existe outro conceito de cidadania, elaborado a partir de grupos organizados da sociedade 

civil: cidadania coletiva. Para a autora, “o cidadão coletivo presente nos movimentos sociais 

reivindica baseado em interesses de coletividade de diversas naturezas” (2001, p.16).  

A esse respeito, Touraine (2009, p.344) diz: 

 

Aqueles que um dia se consideraram cidadãos, que descobriram que o 
poder era uma criação humana e que sua forma podia ser transformada 
por uma decisão coletiva, cessaram de acreditar sem reservas nas 
tradições ou no direito divino.  

 

Dessa forma, observa-se que a cidadania já esteve vinculada à luta pelos direitos 

humanos no que se referia à liberdade, a conquistas individuais e coletivas e à luta contra a 

dominação das classes burguesas. Destarte, direitos e deveres caminham juntos, estão 

vinculados e devem ser prática comum a todos os cidadãos. Para Pinsky (2002, p.19): 

 

Exigir direitos é parte da cidadania, mas respeitar os contratos sociais 
é sua contrapartida. Talvez por não fazermos a nossa parte ou não 
termos a consciência de pertencer a um coletivo é que somos tão 
condescendentes com irregularidades que acabam prejudicando a 
todos. E o fato de mantermos a maioria da população sem os direitos 
básicos de cidadania nos impede de construir a Nação-cidadã que 
arrotamos desejar. 

 

É nesse sentido que a cidadania relaciona-se com a liberdade e a democracia, pois 

apresenta um cidadão capaz de participar e assumir posturas, entendendo seu verdadeiro papel 

na sociedade, com direitos e deveres. Touraine (2009) vê a liberdade como a primeira das 

condições necessárias e suficientes à sustentação democrática e aponta a cidadania como 

essencial para uma democracia sólida. 

No Brasil, a história da cidadania confunde-se com a própria história do país, que, ao 

longo dos séculos, foi palco da luta dos indivíduos pelos direitos fundamentais de liberdade e 

reconhecimento. Essas questões já se esboçavam desde a época da colonização (ao se 

verificar o massacre indígena) e persistiram aos longos dos séculos, com a escravidão, a 

exclusão social, as desigualdades e outras mazelas a que a população esteve subordinada. 

Segundo Carvalho (2002, p.87), “na década de 1930 é quando emerge, 

nacionalmente, os direitos sociais”. Ainda, segundo o autor, foram criados, por exemplo, o 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
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(FGTS), entre outros. Foi nessa década também que os direitos políticos foram ampliados, 

com homens e mulheres podendo votar. Entretanto, com o Estado Novo, os direitos civis e 

políticos se restringiram, contribuindo para um período de pressão da ditadura militar. 

Observa-se que, ao longo das décadas seguintes, o cenário político brasileiro passa 

por mudanças, pois há uma grande pressão de vários segmentos da sociedade como, por 

exemplo, artistas, intelectuais, oposicionistas, etc. Este cenário começaria a mudar com o 

processo de redemocratização do país, na década de 1980, quando as discussões sobre 

cidadania ressurgiram na sociedade civil. Com a Constituição de 1988 – a Constituição 

Cidadã –, o caráter democrático voltou à cena com a universalização do voto para maiores de 

18 anos, tornando-se facultativo para jovens entre 16 e 18 anos, e os direitos sociais. Pinsky 

(2002) afirma que nessa época novas leis surgiram para atender a um país que se diz 

democrático e cidadão. Surge o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) sob a Lei 

8069/90 e o Código de Defesa do Consumidor (CDC) sob a Lei 8078/90. 

Apesar das mudanças no cenário político brasileiro, muitos problemas persistem, 

principalmente quando se observam as desigualdades sociais. É diante desse quadro que a 

educação e a cultura tem se destacado como elemento intrinsecamente associado à cidadania, 

pelo caráter desta ao se vincular às questões de coletividade e luta social, construindo um 

novo sujeito histórico. Kleber (2003, apud KLEBER, 2006, p.94) explica que o trabalho 

desenvolvido por ONGs tem revelado uma importante ligação com a dimensão cultural das 

comunidades urbanas estigmatizadas, prevalecendo como objetivos primordiais o regaste da 

dignidade humana e o exercício da cidadania plena.  

A educação, em suas diferentes dimensões, acaba por representar o elemento 

condutor dos atores sociais na busca pela cidadania, tornando-se parte dos discursos de 

programas e projetos sociais, além de estar presente na mídia e na fala dos políticos.  

Na sequência, é apresentada a categoria emancipação sociocultural dos indivíduos 

nos processos educativos presentes em ambientes não formais de ensino. 

 

 

1.5 A EMANCIPAÇÃO SOCIAL 

 

 

A emancipação social é um conceito que se apresenta como uma necessidade dos 

indivíduos que buscam liberdade e igualdade na expectativa de uma vida melhor.  
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A sua inclusão nesta pesquisa está na importância que assume no que se refere à 

possibilidade de tornar o cidadão capaz de refletir sobre sua realidade, fazer escolhas, ser 

consciente dos seus direitos e deveres, ser autônomo e pensar no bem coletivo. Para isso, não 

basta ter consciência somente do que está ao seu redor, é preciso enxergar além, entender os 

papéis dos sujeitos na sociedade para, então, saber como e quando lutar por justiça, igualdade 

social e não violência. 

A emancipação, a autonomia e a cidadania trabalhadas na educação não formal, por 

meio da produção de saberes, são importantes para os indivíduos. Gohn destaca essa 

importância: “[...] a importância dos processos de cidadania, autonomia e emancipação 

sociocultural dos indivíduos que participam de associações, movimentos sociais, projetos 

sociais etc., envolvendo a produção de saberes e aprendizagens na educação não formal” 

(2008a, p.55-56).  

Mas o que significa “emancipar”? Como a educação realizada em espaços não 

formais pode contribuir para a emancipação? Para responder a essas questões, buscou-se 

fundamentar alguns conceitos sobre emancipação à luz de Gohn, no que se refere à relação 

entre emancipação e educação não formal.  

Gohn traz importantes considerações sobre a questão da emancipação e a educação. 

Segundo ela, a emancipação pressupõe indivíduos independentes, livres, responsáveis pelas 

próprias escolhas, capazes de terem iniciativas e buscarem os próprios caminhos. A 

emancipação real é proativa, constrói-se na prática cotidiana, no jogo diário dos 

relacionamentos e sua meta é a autonomia dos sujeitos (GOHN, 2008a, p.33). A “autonomia” 

é um termo muito falado, mas pouco esclarecido. Para ela: 

 

[...] a autonomia se obtém quando se adquire a capacidade de ser um 
sujeito histórico, que sabe ler e re-interpretar o mundo; quando se 
adquire uma linguagem que possibilita ao sujeito participar de fato, 
compreender e se expressar por conta própria. (GOHN, 2008a, p 33) 

 

Além disso, a autonomia assume importante papel na medida em que o indivíduo 

adquire a capacidade de aceitar a diversidade cultural, de aceitar as diferenças e as 

singularidades de cada um, enxergando o outro também como sujeito de direitos, vendo-o 

como parte da sociedade e não como um inimigo que precisa ser combatido.  

Pensa-se, então, na autonomia como um caminho para a emancipação, pois é a partir 

do momento que se é autônomo que o indivíduo passa a entender-se como um ser capaz de 

promover mudanças. Para Gohn, “a autonomia emancipatória dos indivíduos é construída 
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com base na clareza, visibilidade e transparência das ações, que prioriza a dimensão 

comunicativa de reunir informações e disponibilizá-las, como parte do campo ético” (2008a, 

p.34).  

Esse indivíduo emancipado é capaz de interpretar o mundo que está a sua volta, 

compreendendo diferentes campos: político, social, cultural, econômico. Para isso, não só 

reconhece os problemas que envolvem sua família, comunidade, região, mas também entende 

os problemas que afetam uma sociedade globalizada. Sociedade esta que promove mudanças 

a todo o momento, modificando, direta ou indiretamente a vida de milhares de pessoas. 

A questão da emancipação percorreu a história em seus diferentes contextos, 

vinculando-se ao plano econômico, político, social, no qual a dominação e o poder 

permearam as relações humanas. Dessa forma, segundo Gohn (2010), na atualidade, os 

mecanismos de dominação utilizam outras formas de poder, os quais tornam os indivíduos 

alienados, como por exemplo, o consumismo desenfreado. Para ela, poucos são aqueles que 

têm acesso a informações, a circulação de ideias, aos “territórios civilizatórios”.  

Várias são as questões apresentadas por esses autores sobre a educação para a 

emancipação. O que se tem com clareza é a dificuldade de instituí-la, uma vez que não dá 

para pensar a educação como a solução única para a emancipação dos sujeitos. Ela é uma 

possibilidade forte e presente em todos os espaços, portanto, um processo histórico ainda em 

construção, uma prática social que deve ser exercida a cada dia. Os ambientes formais, não 

formais e informais de ensino são lugares de formação dos indivíduos, portanto, espaços que 

devem ser bem aproveitados para que a resistência contra a dominação se inicie e os 

indivíduos possam entender a responsabilidade que têm sobre si e sobre a sociedade em que 

vivem.  Gohn explica como a concepção de educação emancipadora, deve ser vista:  

 

A educação para a emancipação deve ser vista não apenas como uma 
meta futura, um desenho, mas também como uma prática social que 
deve ser iniciada hoje, aqui e agora. A educação (formal, não formal e 
informal), pelo seu papel formador, é o campo prioritário para o 
desenvolvimento de valores. E um dos valores importantes que a 
emancipação necessita é o da resistência, visto como capacidade de 
força de resistir e enfrentar adversidades, mas também como 
capacidade de recriar, refazer, retraduzir, ressignificar as condições 
concretas de vivência cotidiana a partir de outras bases, buscando 
saídas e perspectivas novas. (GOHN, 2010, p.58) 

 

Outra definição para emancipação advém das colocações de Boaventura de Souza 

Santos que traz uma nova forma de interpretar esse processo. Para o autor, a emancipação 

perpassa três aspectos que contempla a cidadania, a emancipação e a subjetividade. Para ele, 
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na atualidade, o socialismo não está mais preso ao chamado “socialismo real”, podendo ser 

pensado como possibilidade de uma sociedade mais justa e igualitária. Para o autor, a 

emancipação consiste: 

 
A emancipação não é mais do que um conjunto de lutas processuais, sem fim 
definido. O que a distingue de outros conjuntos de lutas é o sentido político 
das processualidades das lutas. Esse sentido é, para o campo social da 
emancipação, a ampliação e o aprofundamento das lutas democráticas em 
todos os espaços estruturais da prática social. (SANTOS,  1995, p. 277). 

 

Boaventura Santos traz para o debate a questão do multiculturalismo e 

interculturalismo. Para o autor, em uma mesma cultura nacional, observa-se a presença de 

traços culturais ou diferentes culturas, as quais podem aparecer lado a lado. Dessa forma, a 

emancipação é tratada também sob o enfoque do multiculturalismo, no qual Santos (2003) 

defende o multiculturalismo emancipatório, que se baseia no reconhecimento da diferença e 

no direito à diferença e da coexistência ou construção de uma vida em comum. Sendo assim: 

 

[...] como compatibilizar a reivindicação de uma diferença enquanto coletivo 
e, ao mesmo tempo, combater as relações de desigualdade e de opressão que 
se constituíram acompanhando essas diferenças? Que experiências existem 
neste campo e o que nos ensinam elas o saber as possibilidades e as 
dificuldades de construção de novas cidadanias e do multiculturalismo 
emancipatório? (SANTOS, NUNES, 2003, p.25) 
 
 

Boaventura também traz para o debate a questão da emancipação a partir do fenômeno 

da globalização, que influencia e determina as ações dos indivíduos.  

Várias são as questões apresentadas por esses autores sobre a educação para a 

emancipação. O que se tem com clareza, é a dificuldade de instituí-la, uma vez que não dá 

para pensar a educação como a solução única para emancipação dos sujeitos. Ela é uma 

possibilidade forte e presente em todos os espaços, portanto, um processo histórico ainda em 

construção. 

A inclusão da categoria “emancipação social”, deu-se justamente porque tem papel 

fundamental na tomada de consciência do indivíduo sobre si, o outro e o mundo que o cerca. 

Pensar na “emancipação” a partir do que se constrói em ambientes não formais, possibilita ver 

até que ponto um projeto como o Guri consegue ou não articular sua proposta com a realidade 

desses ambientes.  
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1.6 O EDUCADOR SOCIAL 

 

 

Na análise, foi possível observar que a educação não formal apresenta características 

próprias, que lhe dão um caráter diferenciado da educação formal.  

Para que a aprendizagem possa ocorrer nos ambientes não formais de ensino, é 

imprescindível a presença do educador social. Mas quem é o educador social? Qual papel ele 

assume nos espaços não formais de ensino? Que tipo de formação recebe para atuar nestes 

ambientes? Para responder a estas perguntas é preciso pensar, primeiro, no contexto no qual o 

educador social está inserido, para depois compreender seu papel na formação dos grupos. 

O educador social atua em espaços não formais de ensino, ou seja, em espaços não 

institucionalizados. Eles são fundamentais na marcação de referenciais no ato de 

aprendizagem, carregam visões de mundo, projetos societários, ideologias, propostas, 

conhecimentos acumulados etc. (GOHN, 2010, p.47).  Ainda, segundo a autora, esses 

profissionais podem receber diferentes rótulos enquanto agentes/promotores do processo de 

aprendizagem, ou seja, podem ser chamados de mediadores, assessores, monitores, 

educadores, apoios, referências, ou qualquer outra denominação que se dê para os indivíduos 

que trabalham com grupos organizados ou não. 

Com as transformações sociais, a inclusão de novas tecnologias e as mudanças de 

paradigmas, as exigências para profissionais que atuam em diferentes campos educacionais 

são impostas dia a dia. Essas mudanças redefinem como os indivíduos aprendem, relacionam-

se, compartilham as informações e realizam suas tarefas, ocasionando sempre buscas por 

aprendizagens e saberes que lhes deem condições para desenvolver suas competências. Rios 

defende a ideia de que “a competência pode ser definida como saber fazer bem o que é 

necessário e desejável no espaço da profissão” (2001, p.23). 

Para isso, o educador precisa estar aberto ao diálogo e à interação e entender que ele 

é o “elemento estratégico nas ações coletivas da educação não formal” (GOHN, 2010, p.50). 

Mas ao mesmo tempo em que o educador deve ter o “diálogo” como instrumento de 

aproximação e descobertas em relação aos participantes, deve prestar atenção no que não é 

dito, pois, muitas vezes, há mais palavras no silêncio do que naquilo que se pronuncia.  

O papel do educador social não se restringe a receber uma formação profissional para 

atuar em determinado contexto social. É preciso que haja clareza quanto à ideia de que 

representa muito mais do que alguém que ensina, pois a aprendizagem, neste caso, se dá nas 

duas vertentes: enquanto se ensina, se aprende (GOHN, 2007). Isso ocorre porque nem 
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sempre educadores sociais e grupos com os quais trabalham possuem o mesmo perfil 

socioeconômico e cultural, o que exige conhecimento sobre a realidade local para que as 

estratégias utilizadas estejam em consonância com as necessidades dos participantes.  

A busca de qualificação para atuar na educação não formal é uma realidade que se 

consolida a cada dia, mas ela, por si só, não garante um trabalho eficaz e competente se o 

profissional não tiver consciência da realidade na qual está inserido, conforme aponta Gohn 

(2007, p.27): “[...] a titulação não é suficiente para garantir um bom resultado. A formação do 

educador deve vir acompanhada do desenvolvimento de uma consciência crítica da realidade 

onde ele vive e atua”. 

Ainda sobre o papel do educador social, verifica-se que ele auxilia na construção da 

identidade e pertencimento dos grupos, fato este reafirmado por Gohn (2007, p.28), que diz: 

“[...] a identidade e os pertencimentos são construídos no processo de trabalho do educador”. 

Dessa forma, evidencia-se que o educador social deve estar comprometido com os grupos e a 

construção de novos saberes, para que possa atuar dentro das propostas socioeducativas do 

projeto, utilizando os métodos e metodologias adequadas. Os Parâmetros das Ações 

Socioeducativas também apresentam essa visão: 

 

O papel do educador é de vital importância no desenvolvimento das 
ações socioeducativas. Partilha o projeto com as crianças, 
adolescentes e jovens desde o início, de forma que os mesmos saibam 
o que e para que se vai estudar e realizar. Isso faz com que os 
educandos possam ver sentidos nas atividades. (CENPEC, 2007, p.40) 

 

Entretanto, o trabalho é árduo, pois nem sempre os educadores sociais contam com 

os recursos e instrumentos necessários para desenvolver um trabalho que atinja resultados 

expressivos. Muitas vezes os problemas são de diversas ordens, a saber: falta de suporte 

técnico, ausência de estrutura física, baixa remuneração, falta de formação específica para 

atuar com determinados grupos, metodologias inadequadas, público participante e suas 

famílias, ou seja, diferentes elementos podem afetar a qualidade do trabalho destes 

profissionais.  

A partir das considerações apresentadas sobre o papel do educador social e 

problemas por eles enfrentados, o trabalho partirá agora para uma análise do trabalho 

desenvolvido pelos educadores musicais, que no caso desta pesquisa, são os profissionais que 

atuam diretamente com crianças, adolescentes e jovens no projeto investigado, ensinando-lhes 

a prática musical e desenvolvendo ações socioeducativas na perspectiva da inclusão 

sociocultural. 
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1.6.1 O educador musical 

 

 

Começo esta parte do trabalho refletindo sobre importância do trabalho desenvolvido 

por um educador musical, ou seja, o profissional da música que atua, neste caso, em espaços 

não formais de ensino. Primeiro, pela tarefa desafiadora e delicada que exige o ato de ensinar; 

segundo, porque para ensinar é preciso amar o objeto que se ensina. De acordo com 

Hentschke e Del Ben (2003, p.123): 

 

Uma das condições primordiais para alguém dedicar-se a delicada 
tarefa de ensinar, de acordo com Gainza (1964), é sentir uma 
verdadeira paixão pelo objeto de ensino. Esse sentimento, diz, ela, 
quando verdadeiro, vem acompanhado de um grande desejo ou 
necessidade de multiplicar e difundir esse foco de interesse.  
 

 

Na atualidade, o educador musical tem encontrado múltiplos espaços para levar o seu 

trabalho, o que para Gainza (1964) consiste na possibilidade de difundir o objeto de ensino.  

Isso ocorre porque há muitos projetos e programas sociais que  trazem  a  educação  musical 

como uma atividade socioeducativa considerada de fundamental importância para o 

desenvolvimento de crianças, jovens e adolescentes.  

Pelo fato de o trabalho desses profissionais ser fundamental para execução das ações 

socioeducativas, é preciso verificar se esta formação continuada ocorre e como ocorre para, 

então, dimensionar o trabalho desenvolvido dentro da proposta de inclusão sociocultural por 

meio da aprendizagem musical.  

Se por um lado os programas e projetos sociais de educação não formal extrapolam 

os limites da escola demonstrando que é possível educar em contextos diferenciados, por 

outro nem sempre os educadores musicais atuantes nesse âmbito possuem formação 

específica em música, são considerados como “oficineiros”. Almeida (2005, p.85), ao 

investigar projetos sociais, discorre:  

 

Foi possível observar, a partir das informações obtidas ao visitar 
projetos sociais pela web, que a maioria dos que atuam nesses espaços 
são músicos que não tiveram uma formação profissional para atuar 
como docente. Em alguns casos, ex-participantes do projeto que se 
destacaram assumem a posição de oficineiros.  
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 Observa-se que as transformações culturais e sociais que ocorrem no mundo e 

influenciam as formas de pensar e agir dos grupos corroboram um repensar do processo 

educativo e da formação dos profissionais que atuam com as práticas musicais.  Já não cabe 

mais um profissional descontextualizado com a comunidade local e seus problemas. Verifica-

se que, quanto mais completa for a formação de um professor, mais domínio e segurança ele 

demonstrará em sua prática. Então, o conhecimento educativo-musical aliado ao 

conhecimento do contexto sociocultural é fundamental para que se abram novos horizontes 

para os participantes.  

O Projeto Guri, em seus documentos, aponta o papel do educador musical como 

essencial na formação de crianças, adolescentes e jovens e afirma promover “capacitações 

constantes” na área social, assim como “apoiar” a formação dos educadores.  Entretanto, é 

preciso observar se, na prática, ocorrem e como ocorrem e a qualidade do trabalho 

desenvolvido.  

 

 

1.7 A EDUCAÇÃO MUSICAL  

 

 

A música é uma arte vista como uma linguagem universal. Ela percorreu diferentes 

trajetórias ao longo da história, passando por diversas transformações, seja em relação à sua 

forma, seja em relação à sua própria finalidade. 

Dessa forma, como aponta Bréscia (2011), a música vem sendo utilizada em diversas 

situações: comemorações, ritos de passagem, rituais religiosos e até mesmo em tratamentos de 

saúde para pessoas com distúrbios psicológicos. Há ainda jovens e músicos que a utilizam 

como forma de defender suas ideias, protestar contra o governo ou, simplesmente, fazer 

música para divertir, para entretenimento. Por outro lado, Montanari (1988) afirma que a 

música já era utilizada pelos povos antigos como uma arte que deveria ser cultivada e 

aprendida nas escolas. Por esse motivo, ela tem acompanhado a história de diferentes grupos e 

se apresentado em vários espaços educativos não formais, formais e informais. 

A educação não formal tem atuado em diversos campos da sociedade civil utilizando 

as artes em geral, em especial a educação musical, como ferramenta de ação para formar para 

a cidadania, promover a emancipação social e levar cultura para crianças e jovens que vivem 

em situação de carência e violência de diferentes tipos.   
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Na educação formal, o canto orfeônico já esteve presente no currículo escolar de 

1920 até 1950, quando se tornou obrigatório. Na atualidade, a compreensão da importância da 

inclusão da música no currículo da educação básica brasileira foi oficializada a partir da Lei 

nº 11.769, de agosto de 2008, que altera o artigo 26 da LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), ao determinar a inclusão da música desde a educação infantil até o 

ensino médio. Muitos músicos e educadores acolheram essa determinação com extrema 

alegria, sobretudo pelo enriquecimento da formação humana. Assim, ao mesmo tempo em que 

há uma profunda sensação de conquista com a referida lei, há uma série de incertezas pela 

falta de clareza de como ela irá vigorar.  

O que se sabe é que, enquanto essa lei não vigora “na prática”, segue em nosso país 

uma série de projetos e programas sociais de educação não formal que deslocam essa 

responsabilidade dos sistemas de ensino para associações de organização civil, levando a 

educação musical para uma parcela ainda bem pequena de crianças, adolescentes e jovens em 

idade escolar. 

O tema que será tratado a seguir envolve a presença da música em programas e 

projetos sociais.  

 

 

1.7.1 A presença da música nos projetos sociais 

 

 

Diante do que já foi exposto, observa-se que um dos grandes desafios na atualidade 

tem sido trabalhar com a diversidade sociocultural, uma vez que as realidades são múltiplas e 

a necessidades mudam de acordo com os grupos. 

O Projeto Guri utiliza espaços não formais para levar a aprendizagem musical a um 

significativo número de crianças, adolescentes e jovens, adentrando realidades diferenciadas. 

Por esse motivo, apresenta a música como uma arte capaz de promover a inclusão 

sociocultural, na qual os alunos são atendidos em suas necessidades pedagógico-musicais e 

sociais. Justamente por entender que as realidades são diversas e os participantes apresentam 

cada qual suas peculiaridades, é necessário pensar no alcance das práticas socioeducativas 

disponibilizadas pelo Projeto.  

Dessa forma, é preciso investigar os motivos pelos quais a música tem sido utilizada 

por programas e projetos sociais, sendo, ao longo da história, uma arte disseminada por várias 

culturas. Inclusive, no Brasil, a música está presente em sua história já há muito tempo, 
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fazendo parte de algumas políticas educacionais direcionadas para a aprendizagem e prática 

coletiva. 

Para analisar de maneira breve o histórico das políticas educacionais direcionadas à 

área musical aqui no Brasil, é essencial observar a nossa própria história enquanto país 

colonizado. No princípio da colonização portuguesa, a presença da Companhia de Jesus 

(jesuítas organizados para a catequização dos povos indígenas aqui estabelecidos) fez com 

que a cultura portuguesa e, consequentemente, a música de Portugal predominassem na base 

de ensino desses sujeitos. Considerando que no período colonial era a Igreja que determinava 

o curso social, os jesuítas atuaram musicalmente por meio “da atividade coral com a aceitação 

da polifonia na liturgia” (BORGES, 2007, p.2). 

A expulsão dos jesuítas e a Reforma Pombalina, com início no século XVIII, 

marcam as primeiras políticas públicas para a educação, que a partir dali passaria a ter uma 

estrutura diferente e se basearia nas ideias iluministas. Entretanto, a música ainda não estava 

presente nas políticas públicas.  

Nesse período (e durante muito tempo), a educação brasileira se restringia à nobreza 

e grande massa da população permanecia à margem do ensino. Esse panorama só começaria a 

mudar a partir do século XX. Na verdade, tal mudança estava entre os ideais republicanos, 

mas só tomou forma nas primeiras décadas do século XX, com as ideias do Movimento 

Escola Nova39 que propunha a ampliação da educação pública, a gratuidade, a igualdade de 

direito de gênero à educação, o ensino laico. E essa forma de pensar a educação no Brasil se 

tornou o conteúdo principal do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, lançado em 

1932 (SAVIANI, 2004, p.3). 

Esses ideais republicanos reforçavam a ideia da educação pública e gratuita como 

uma “dívida” com a população, e assim surgiram as escolas para um maior número de 

pessoas. Essa forma de educação desvinculava-se totalmente do ensino religioso, fazendo 

surgir os primeiros ensaios de ensino da música enquanto forma de arte. A grande questão, 

nesse sentido, é que os professores cursavam a chamada “Escola Normal”, com formação 

insuficiente para uma educação musical de qualidade.  

Foi em 1925 que se verificou a primeira política pública educacional efetivamente 

voltada para a música: o canto orfeônico. Em consonância com os ideais de formação integral 

do movimento da Escola Nova e tendo Heitor Villa-Lobos como superintendente de educação 

                                                           
39 Lourenço Filho (1978), em Introdução ao Estudo da Escola Nova, apresenta outros autores, além de Froebel, 
Pestalozzi e Herbart, autores ligados a Escola Nova, o pensamento de outros educadores, assim como seus 
sistemas educativos e a forma de organização das Escolas Novas em outros países. 
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musical e artística do Distrito Federal (BORGES, 2007, p.5), foi decretada a obrigatoriedade 

do ensino do canto orfeônico nas escolas.  

Esse panorama educacional em relação à música permaneceu até meados de 1950, 

mas a obrigatoriedade do canto orfeônico nas escolas foi perdendo força. Pode-se dizer que, 

no Brasil, a continuidade desta ou daquela iniciativa enquanto política pública passa pelos 

interesses da base que está no poder. Assim, algumas iniciativas e projetos iniciados por uma 

determinada base política se perdem com a posse de outra base no governo.  

O período do Regime Militar (1964-1985) trouxe repressão e, mais uma vez, o 

ensino de música ficou rechaçado, principalmente porque muitos cantores brasileiros 

utilizavam canções como forma de protesto e, por essa razão, foram exilados.  

Em 1988, com a publicação da Constituição Brasileira, fez-se necessária uma nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação que substituísse a Lei nº 5.692/1971, que tinha um 

caráter tecnicista, a fim de formar mão de obra para atuação na indústria. Anos mais tarde, a 

LDBEN (Lei nº 9.394/96) traria em seu texto a necessidade de uma educação integral, 

tratando do ensino musical. Entretanto, houve um grande incentivo para a “privatização” da 

educação, por intermédio de dedução fiscal a empresas que investissem nessa área. Muitas 

empresas nacionais e multinacionais engajaram-se no apoio a esses projetos, não apenas por 

questões de responsabilidade social, mas pela dedução fiscal a que teriam direito.  

Na atualidade, o que se observa é um movimento de fortalecimento das organizações 

não governamentais (ONGs), além de organizações sociais de cultura, que estão gerindo 

projetos educacionais, por meio do esporte, da música e de outras formas alternativas de 

cultura, para a recuperação de jovens em situação social de risco. 

Sobre a ascensão dos projetos sociais, Santos afirma que: 

 

Entre as diversificadas práticas e suas formas de ensino e 
aprendizagem da música na sociedade contemporânea podemos 
destacar, ao longo das últimas duas décadas, a forte ascensão dos 
projetos sociais, muitas vezes ligados a ONGs e outras instituições do 
terceiro setor, que focam um ensino da música contextualizado com o 
universo sociocultural, tanto dos alunos quanto dos múltiplos espaços 
em que acontecem. (SANTOS, 2006, p.1) 

 

Um dos motivos que fazem com que tantos programas e projetos sociais utilizem a 

arte como carro chefe das suas ações está na lei que incentiva o investimento em projetos 

culturais. A Lei nº 8.313, de 1991 (cf. BRASIL, 2007), mais conhecida como Lei Rouanet, 

instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), que canaliza recursos para o 



82 
 

 

desenvolvimento do setor cultural. Com esta Lei, o Estado busca parcerias com a iniciativa 

privada, oferecendo incentivos fiscais para que as empresas passem a investir em atividades 

culturais. Segundo Alves (2011, p.161), o Estado busca parcerias com a iniciativa privada 

como forma de garantir a captação de recursos para a área da cultura, criando incentivos 

fiscais a fim de que empresas passem a investir em atividades culturais. Mas os projetos 

submetidos devem ser previamente aprovados junto ao Ministério da Cultura, que apenas 

julga a viabilidade do projeto e não o “valor artístico” da obra. Conforme define o artigo 22 

da Lei Rouanet “os projetos enquadrados nos objetivos desta Lei não poderão ser objeto de 

apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural” (BRASIL, 1991). 

Ainda sobre a Lei, a Presidência da República publicou em 2005, o Decreto 5761, 

que entrou em vigor em 27 de abril de 2006, o qual retomou e ampliou os objetivos da lei nº 

8313 (BRASIL, 2006). 

Captar recursos para investigar na área cultural sempre foi uma tarefa difícil. Com o 

advento da Lei Rouanet, as possibilidades se ampliaram, pois os recursos financeiros sairiam 

das empresas, que teriam a isenção fiscal – fato este interessante para os programas e projetos 

sociais como também para o terceiro setor. De acordo com Vanda Bellard Freire (2007, p.18), 

os objetivos da lei são: facilitar à população acesso às fontes da cultura; estimular a produção 

e difusão cultural e artística regional; apoiar os criadores e suas obras; proteger as diferentes 

expressões culturais da sociedade brasileira; proteger os modos de criar, fazer e viver da 

sociedade brasileira; preservar o patrimônio cultural e histórico brasileiro; desenvolver a 

consciência e o respeito aos valores culturais nacionais e internacionais; estimular a produção 

e difusão de bens culturais de valor universal e dar prioridade ao produto cultural brasileiro. 

Entretanto, como aponta Freire (2007), observa-se que há nestes objetivos uma 

concepção de cultura que abarca aspectos materiais e imateriais, não aparecendo a educação 

como um propósito claro. A autora também faz uma crítica sobre a visão “mercadológica” de 

cultura que tem sustentado projetos diversos. Segundo ela, trata-se de: 

 

[...] uma visão “mercadológica” de cultura que predomina na 

sociedade e permeia hoje os conceitos de cultura e de educação nos 
projetos enviados ao MinC, ainda que não seja essa, provavelmente, a 
intenção original da lei. (FREIRE, 2007, p.19) 

 

De qualquer forma, a cultura carece de investimentos, pois sem eles não há como 

manter instituições que oferecem um trabalho de qualidade. Espera-se que os problemas 

sejam resolvidos e que os investimentos apareçam cada vez mais, pois é uma necessidade 
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social. Essas instituições destinam-se, geralmente, à recuperação de jovens em situação social 

de risco, introduzindo em sua formação o gosto pela música.  

 

 

1.7.2  Estudos correlacionados 

 

 

Quanto aos dados obtidos sobre as categorias “educação não formal” e “educação 

musical”, alguns trabalhos merecem destaque, como um texto escrito por Margarete Arroyo 

(2002), intitulado “Educação Musical na Contemporaneidade”, publicado nos Anais do II 

Seminário Nacional de Pesquisa em Música da UFG - Universidade Federal de Goiás, que 

traz o levantamento de parte da produção científica produzida nas últimas décadas acerca da 

Educação Musical com abordagem sociocultural.  

No levantamento de Arroyo são apresentadas teses e dissertações dos últimos doze 

anos, entre elas a tese de doutorado de Irene Tourinho (1992), “The relationship between 

music and control in the everyday processes of the schooling ritual”, que faz um estudo de 

referência em escolas-parque de Brasília, focalizando os usos e funções da música nesse 

contexto. Vale ressaltar que Irene Tourinho produziu inúmeros artigos a partir da sua tese.  

Entre as produções apresentadas, destaca-se o artigo “Música e educação não formal”, 

publicado na revista Pesquisa e Música, do Conservatório Brasileiro de Música (CONDE, 

NEVES, 1984/85). Segundo Arroyo, o referido artigo traz um estudo pioneiro no Brasil sobre 

o ensino e a aprendizagem informal de música, no qual os autores discutem a forma como a 

escola desprestigia a experiência musical de seus estudantes. No trabalho supracitado também 

é mencionado o livro de Lucy Green, “Music on deaf ears: musical meaning, ideology, 

education” (GREEN, 1988), conceituada educadora musical inglesa, que aponta várias 

questões levantadas sobre o fazer musical contemporâneo, dando destaque para vários 

aspectos que permeiam essa arte.  

Outro estudo citado por Arroyo é a dissertação de mestrado de Walênia Silva (1995), 

intitulada “Motivações, expectativas e realizações na aprendizagem musical: uma etnografia 

sobre alunos de uma escola alternativa de música”, considerada pela autora um trabalho que 

abriu as portas para estudos de linha etnográfica. Essa pesquisa apresenta os sentidos locais do 

processo de ensino e aprendizagem de música desenvolvido em uma escola “alternativa” de 

música, no qual a autora da dissertação, educadora musical, inseriu-se etnograficamente.  
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Alguns trabalhos sobre música, cidadania, emancipação e exclusão social podem ser 

citados, como, por exemplo, a tese de doutorado de Gonçalves (2001), “Racionais MC’s: o 

discurso possível de uma juventude excluída”, na qual a autora analisa a obra do grupo de rap 

Racionais MC’s, no intuito de compreender os elementos das identidades e condutas dos 

jovens pobres e negros da periferia de São Paulo. A autora faz um estudo de caso, com 

abordagem qualitativa, e traz como referência as análises produzidas sobre juventude, cultura 

e escola. 

No campo da educação musical, são apresentados três trabalhos sobre a ONG 

“Meninos do Morumbi”. O primeiro, a dissertação de mestrado de Palma (2006), com o título 

“No Morumbi, entre meninos, meninas e tambores: reflexões sobre a educação a partir da 

vivência no/do cotidiano de uma ONG em São Paulo”, realizada pela Unicamp, teve como 

objetivo conhecer e analisar o cotidiano dos trabalhos desenvolvidos pela ONG Associação 

Meninos do Morumbi, localizada em São Paulo. A dissertação busca identificar possíveis 

implicações da metodologia de trabalho da referida ONG para a educação não formal, no 

intuito de, a partir da percepção dos êxitos obtidos em termos educacionais, apontar caminhos 

e/ou alternativas que contribuíssem para a melhora da qualidade do ensino nas escolas 

brasileiras. 

O segundo trabalho, de autoria de Kleber (2006), realizado pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, trata-se de uma tese de doutorado, “A prática de educação 

musical em ONGs: dois estudos de caso no contexto urbano”, que busca compreender como 

as ONGs Meninos do Morumbi e Villa-Lobinhos se constituíram como espaço de ensino e 

aprendizagem musical. A pesquisa desenvolvida situa-se no campo sociocultural da educação 

musical, em que a autora faz um estudo de caso múltiplo e etnometodológico, usando uma 

abordagem qualitativa. 

O terceiro trabalho, “Meninos do Morumbi: eficácia simbólica e dilemas 

institucionais de uma ONG”, de Paulo Arthur Malvasi (2004), pela Universidade de São 

Paulo, é um estudo de caso que observa a experiência da Associação Meninos do Morumbi. A 

dissertação procura distinguir e iluminar a experiência dessa ONG e, a partir daí, verificar em 

que medida ela pode revelar aspectos comuns a outras ONGs. Primeiro, a dissertação estuda 

as ONGs brasileiras, situando o tema geral da pesquisa e o contexto estudado. Na sequência, 

aponta o processo de criação da Associação Meninos do Morumbi, analisando a eficácia 

simbólica de sua imagem pública. 

Os trabalhos citados nesta tese estão direcionados para categorias abordadas nesta 

pesquisa, a saber: educação não formal, educação musical, exclusão/inclusão social. As 
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pesquisas feitas na ONG “Meninos do Morumbi”, trazem como pontos comuns a esta 

pesquisa a busca pelo papel da educação não formal, os êxitos obtidos nas comunidades 

atendidas e como a música se constituiu num espaço de ensino e aprendizagem direcionada 

para a inclusão sociocultural.  

Verifica-se que os temas aqui destacados (música e educação não formal) têm 

recebido atenção por parte dos pesquisadores nos últimos tempos, aparecendo em vários 

trabalhos no campo da Educação. Outras pesquisas foram encontradas, mas não serão 

retratadas aqui, haja vista o número significativo de obras. 
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CAPÍTULO II – O CONTEXTO INVESTIGADO: O PROJETO GURI 

 

 

O Projeto Guri40, criado em 1995, por uma iniciativa da Secretaria de Estado da 

Cultura de São Paulo, objetiva unir cultura e educação, a fim de propiciar a aprendizagem 

musical como forma de transformar a vida de crianças e adolescentes. O contato com a 

música ocorre, principalmente, por meio da formação de orquestras didáticas e corais, 

possibilitando aos alunos o conhecimento de diferentes repertórios musicais.  

O objetivo do Projeto engloba inúmeras ações que, para serem concretizadas, 

dependem do trabalho de vários segmentos com as quais devem estar bem articuladas. Por 

isso, a pesquisa traz todas as informações sobre o Projeto, o que inclui desde seu histórico até 

as práticas desenvolvidas nas áreas social e pedagógica. A partir daí será possível estabelecer 

uma relação entre suas propostas e a realidade. 

O Projeto Guri teve como inspiração uma pequena cidade do extremo oeste paulista 

chamada Ouro Verde41, que implantou um plano para democratizar o acesso à cultura. Greghi 

(2009), afirma que, em 1990, o prefeito e o maestro paulistano Paulo Sérgio Gabriel, 

decidiram transformar um prédio sem uso no Centro Cultural de Ouro Verde em um espaço 

para abrigar a Orquestra Didática, que contava com a participação de crianças e jovens, 

alguns deles boias-frias das lavouras de algodão e feijão. A ideia surgiu porque o pequeno 

município carecia de espaços destinados ao lazer e à cultura, como também, poderia ser uma 

forma da música clássica estar presente na vida de jovens carentes incentivando-os a tocar 

instrumentos de orquestra. Em seis meses de trabalho, já tinha resultados para apresentar, 

como em eventos paralelos no Festival de Inverno de Campos do Jordão e em programas 

jornalísticos de TV.  

Essa história, somada à repercussão das apresentações do grupo da pequena cidade, 

foi essencial para que pessoas renomadas desejassem ampliar o Projeto e passassem a apoiá-

lo. Um projeto que apresenta resultados positivos, logo se torna fonte de interesse de 

diferentes grupos, pois dá visibilidade para quem o produz, para os parceiros que passam a 

ajudá-lo e mesmo para os próprios participantes, que o veem como possibilidade mudar a 

realidade da qual fazem parte. Um Projeto que se destaca passa a ser de interesse da sociedade 

 

                                                           
40 Algumas informações obtidas sobre a origem do Projeto Guri foram retiradas de documentos do Acervo do 
Projeto, em sua sede, na capital paulista, do material de divulgação institucional e de pesquisas realizadas sobre 
o assunto. 
41 O mapa da cidade encontra-se no Apêndice 5. 
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2.1 O NASCIMENTO DO PROJETO GURI 

 

 

Na década de 1990, década da criação do Projeto Guri, o mundo passava por 

inúmeras transformações e via a globalização avançar fronteiras territoriais e as novas 

tecnologias adentrarem espaços pessoais e profissionais da população. Segundo Castells: 

 

A globalização e a informacionalização, determinadas pelas redes de 
riqueza, tecnologia e poder, estão transformando nosso mundo, 
possibilitando a melhoria de nossa capacidade produtiva, criatividade 
cultural e potencial de comunicação. (CASTELLS, 1999, p.93) 

 

Foi nesse cenário que, em 1995, o governador do Estado de São Paulo nomeou 

Marcos Mendonça como Secretário de Cultura. Ele havia sido vereador em São Paulo, 

propondo em 1991 uma lei de incentivo à cultura, a qual levou o seu nome. Antes disso, a Lei 

nº 8.313, de 1991 (cf. BRASIL, 2007), mais conhecida como Lei Rouanet, instituiu o 

Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), que canaliza recursos para o 

desenvolvimento do setor cultural. Mas os projetos submetidos devem ser previamente 

aprovados junto ao Ministério da Cultura, que apenas julgaria a viabilidade do projeto e não o 

“valor artístico” da obra. Conforme define o artigo 22 da Lei Rouanet, “só projetos 

enquadrados nos objetivos desta Lei não poderão ser objeto de apreciação subjetiva quanto ao 

seu valor artístico ou cultural” (BRASIL, 1991). Os colaboradores do Projeto Guri podem 

usufruir da Lei Rouanet, assim como do Fundo Municipal da Criança e do adolescente42 

(FUMCAD) recebendo incentivos fiscais.  

Nos primeiros meses de administração, em uma de suas viagens para o interior do 

Estado, Mendonça soube das atividades musicais desenvolvidas no Centro Cultural de Ouro 

Verde e o público atendido. Com isso, decretou a criação do Projeto Guri (nome inspirado na 

música “Meu Guri”, que Chico Buarque compôs no início dos anos 1980), na Oficina Cultural 

Amácio Mazzaropi43. A oficina serviu de espaço para a formação de uma orquestra composta 

por 180 crianças e jovens, que se apresentou pela primeira vez no dia 23 de dezembro de 
                                                           
42 O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD) tem como objetivo financiar projetos que 
garantam os direitos da criança e do adolescente. Foi criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
Lei 8069/90, no seu artigo 260, alterado pela Lei 12.594/2012, no seu artigo 87, e é vinculado deliberativamente 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Na Cidade de São Paulo o 
CMDCA foi criado pela Lei 11.123/91 e o FUMCAD pela Lei 11.247/92 e regulamentado pelo Decreto 
43.135/03.  (SÃO PAULO/ FUMCAD, s/d) 
43 A Oficina Amácio Mazzaropi foi inaugurada em agosto de 1990, no bairro do Brás, sendo batizada com o 
nome do comediante e cineasta Amácio Mazzaropi em reconhecimento ao trabalho por ele desenvolvido. A 
Oficina é responsável pelo intercâmbio entre artistas e resgate da cultura popular.  
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1995, no auditório Mazzaropi. A criação do Projeto foi oficializada pela Resolução SC- 60, de 

27 de dezembro de 1996. Embora a Resolução só tenha sido publicada na referida data, os 

primeiros passos do Projeto se deram antes. 

No início de 1996, o maestro Paulo Sérgio foi convidado pelo secretário Marcos 

Mendonça para iniciar aulas de música para jovens internos da Unidade do Complexo 

Tatuapé da Fundação CASA, antiga FEBEM. Pode-se dizer que estava criado um dos 

primeiros polos do Projeto, com a finalidade de oferecer um contato com a música a 

adolescentes reclusos e, dessa forma, buscar um caminho para recuperá-los. O fato de o 

Projeto ter sido levado para a Fundação CASA demonstra claramente a utilização da música 

como objeto de intervenção social, pois lá se encontram os “carentes” em todos os sentidos 

possíveis, desde a carência econômica até a carência de carinho, amizade, respeito, afeto etc. 

Em 1997, o Projeto Guri formou a Sociedade Amigos do Projeto Guri (SAPG), a fim 

de colaborar nos aspectos técnicos e na captação de recursos.  

 

 

2.2 A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI (AAPG) 

 

 

A Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), criada em 1997 como uma entidade 

privada, sem fins lucrativos, com a meta de captar recursos para o Projeto Guri, somente em 

2004 foi qualificada como Organização Social de Cultura. Isso ocorreu para tornar possível a 

“parceria” entre o Estado e a sociedade a fim de aperfeiçoar os serviços públicos.  

Dos mais de 414 polos do Guri, que atenderam 51 mil alunos em 2011, 376 44 

estavam sob a gestão da AAPG, que atendeu aproximadamente 35 mil alunos em 310 

municípios do Estado de São Paulo. Nos anos de 2008 e 2009, outra modificação foi a 

implementação de 13 Regionais como parte do processo de descentralização administrativa e 

educacional. Sua função é supervisionar administrativa, social e pedagogicamente os polos da 

região: Polos Regionais, Polos e Polos Fundação CASA (AAPG, 2008). 

 Além do Projeto Guri, a AAPG realiza outros projetos ligados à música. São eles: 

Aula Espetáculo, Luteria, Intercâmbio Polos, Bolsas de Estudos, CD Guri, Acervo e Revista, 

os quais serão descritos oportunamente. Mas é preciso verificar as características de cada 

                                                           
44 Interior, litoral e unidades da Fundação CASA. 
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projeto e os critérios utilizados no atendimento à demanda para que fique claro quem, 

efetivamente, é contemplado com estas atividades. 

Embora o Relatório de Atividades da AAPG de 2010 mencione que a prioridade para 

o atendimento seja de crianças e adolescentes em situação social de risco, é importante 

observar que podem se matricular crianças e jovens com idade entre 6 e 18 anos, desde que 

comprovem frequência regular na escola. Assim, verifica-se que o atendimento passou a ser 

para todos e não apenas para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Por este 

motivo, ao levantar o perfil dos participantes e famílias nos polos investigados, será possível 

definir qual a demanda atendida nos polos, suas necessidades e o alcance das ações 

socioeducativas, observando se há consonância entre as propostas e a realidade. 

 

 

2.2.1 Os princípios norteadores das atividades da AAPG 

 

 

A AAPG apresenta em seus documentos os conceitos que fundamentam e 

direcionam o trabalho desenvolvido por todos os envolvidos em suas atividades. Um dos 

conceitos utilizados pela AAPG está vinculado à sua “missão”: “promover, com excelência, a 

educação musical e a prática coletiva de música, tendo em vista o desenvolvimento humano 

de gerações em formação” (AAPG, 2009, p.7).  

Mas o que significa “missão”? A palavra está ligada ao que orienta os objetivos, a 

finalidade ou àquilo que se propõe e a quem se destina. Valadares (2002) compreende a 

missão como sendo a razão de ser de uma empresa, ou seja, aquilo que orienta objetivos e 

estratégias empresariais, aparecendo em termos claros, objetivos e que possa entendida por 

todos da organização. Afirma ainda que a missão não deve ter qualquer preocupação com 

afirmações quantitativas. 

Justamente por se preocupar com a imagem que é passada ao ambiente externo, as 

organizações querem que o conceito de “missão” apresente credibilidade e se traduza em 

ações positivas direcionadas para o bem de um ou de muitos. Andrade (2008) explica que a 

missão deve ser pensada em longo prazo e passar uma ideia de credibilidade. Por isso, é 

fundamental que todos os funcionários estejam comprometidos com seus objetivos e, para 

isso, é preciso conhecer, compreender e viver o trabalho desenvolvido. Quando não há uma 

clareza das propostas da organização, os profissionais que nela atuam podem não 

corresponder ao desejado, comprometendo o trabalho e seus resultados. 
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Depois de traçada a missão, a AAPG definiu sua “visão” que busca “ser organização 

referência na concepção, implantação e gestão de políticas públicas de cultura e educação na 

área da música”. Para Jesus (2008), a visão é um conjunto de convicções e compreensões 

acerca de para onde deve seguir a organização e de como serão tratados os recursos materiais 

e humanos nessa trajetória. É a visão que determina os objetivos de investimento, 

desenvolvimento, trabalho, estratégias para alcançar o sucesso. A visão de uma entidade é o 

seu objetivo, ou seja, é aquilo que se deseja alcançar em curto ou longo prazo.  

A missão e a visão de uma organização podem ser confundidas, entretanto, a missão 

é permanente, enquanto a visão vai se delineando conforme o que se quer alcançar.  É 

fundamental que a visão da organização esteja em consonância com a estratégia, para que os 

objetivos e medidas estejam direcionados no mesmo sentido e busquem transformar as 

propostas em realidade.  

A AAPG também é regida por “valores” que norteiam suas ações. Os valores estão 

pautados nas concepções em que seus administradores e colaboradores acreditam e que 

orientam todo o trabalho. São eles: excelência, criatividade, responsabilidade, diversidade, 

equidade e cooperação. (AAPG, 2008) 

Os valores apresentados ajudam a organização a observar se está caminhando na 

direção adequada. Quando os valores não são observados, a organização pode criar uma visão 

que não seja ética e que não esteja baseada na sua missão. Para saber se os valores estão sendo 

seguidos é preciso olhar para a prática, pois ela mostra se as ações estão funcionando ou não. 

Portanto, a missão, a visão e os valores devem seguir um mesmo trajeto. Para isso, as 

estratégias têm de ser bem sedimentadas, isto é, além de estarem bem sistematizadas, devem 

atender aos objetivos da organização.  

As estratégias da AAPG estão pautadas em ações que visam à sistematização e à 

difusão da educação musical para o desenvolvimento humano, promovendo a educação 

musical básica e apoiando jovens talentos a seguir nessa carreira. Sendo assim, trazem como 

meta garantir os direitos da infância e da adolescência, a diversidade de expressões no 

repertório educativo musical e a integração dos programas com as expressões da cultura local, 

estabelecendo também parcerias com outras iniciativas públicas e privadas que corroborem a 

formação e difusão culturais.  

Quanto aos objetivos, a AAPG deixa claro que procura contribuir para a formação 

sociocultural de crianças e jovens, criar oportunidades de ampliação do repertório cultural, 

apoiando alunos e ex-alunos na formação profissional e/ou técnica em música e fomentar o 

conhecimento prático de diversas culturas musicais. Traz também como objetivo, a formação 
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continuada de educadores musicais da Associação; o acesso e permanência de crianças, 

adolescentes e jovens no Projeto e colaboração técnica e financeira para o desenvolvimento 

do Projeto Guri.  Tais objetivos são parte da análise desta pesquisa. 

 

 

2.2.2 Os recursos e a organização administrativa e financeira 

 

 

Os recursos da Associação provêm de diferentes fontes, como doações, legados, 

verbas advindas de contratos, repasses públicos, contribuições dos seus membros, 

apresentações artísticas, cobrança de ingressos, auxílios e subvenções, além de outros 

oriundos de apoio ou prestação de serviços internacionais.  

A AAPG é dirigida e administrada por uma Diretoria-executiva, formada por um 

diretor-executivo, um diretor educacional, um diretor de desenvolvimento social e um diretor 

administrativo-financeiro. Conta também com o Conselho Fiscal, órgão fiscalizador da gestão 

financeira. O último órgão que compõe a administração da AAPG é a Ouvidoria, que tem 

como função administrar e monitorar críticas e sugestões e zelar por ações que viabilizem 

melhorias consideradas importantes.  

Agora, de nada adianta uma Ouvidoria se não houver conscientização dos 

participantes quanto a função deste serviço, pois sem um trabalho nesse sentido, críticas e 

sugestões acabam ficando no âmbito dos próprios polos, na figura dos coordenadores e 

educadores musicais. 

A Associação possui parceiros que colaboram para a efetivação e consolidação do 

trabalho desenvolvido por meio de contribuições, doações, auxílios, patrocínios etc. Outros 

recursos advêm de verbas de contratos, repasses públicos, venda de produtos, eventos, 

atividades, rendimentos decorrentes de títulos, ações, papéis financeiros etc. 

Esses parceiros são classificados como: mantenedores, patrocinadores, 

colaboradores, apoiadores institucionais e parceiros institucionais. O Governo do Estado de 

São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, possui um 

contrato de gestão firmado45, por se ele um dos mantenedores do Projeto. Este pode ser um 

dos motivos pelo qual o Projeto esteja sempre em evidência na mídia, pois é interesse do 

próprio órgão em questão a divulgação do trabalho, uma vez que serve como vitrine política. 

                                                           
45 De acordo com a Lei federal nº 9.637/98, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o 
poder público e a entidade qualificada como organização social. (BRASIL, 15/05/1998) 
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 Os patrocinadores são divididos nas categorias: regionais, locais e patrocinadores de 

projetos. Os patrocinadores regionais são empresas que destinam recursos para manter de 4 a 

5 polos do Projeto Guri, auxiliando integralmente um Polo Regional do Projeto Guri ou 

proporcionando a implantação de um novo polo com maiores dimensões.  

Os colaboradores são empresas cujos recursos contribuem parcialmente para o 

funcionamento dos polos. Os apoiadores institucionais são organizações ou pessoas físicas 

que contribuem para o desenvolvimento das atividades da Associação Amigos do Projeto 

Guri oferecendo produtos ou serviços à instituição, seus empregados ou aos alunos.  

Já os parceiros institucionais são denominados parceiros locais e redes de serviços. 

São organizações sociais e prefeituras que cedem e mantêm os espaços físicos onde as aulas 

do Projeto Guri acontecem, por todo o Estado de São Paulo, além de outras instituições e 

órgãos públicos que oferecem serviços locais aos alunos e famílias do Guri.  No caso dos 

polos investigados, os serviços são apenas aqueles oferecidos pelos parceiros institucionais, 

como poderá ser visto mais adiante. 

Para entender como se conjuga todo o trabalho realizado pela AAPG, na próxima 

parte será verificada a estrutura organizacional46, o perfil e os polos atendidos pelo Guri47. 

 

 

2.2.3 A organização das Regionais 

 

 

As Regionais da AAPG foram criadas em 2008, com o intuito de formar unidades de 

atendimento administrativo, social e educativo-musical descentralizadas. De acordo com o 

Projeto Político Pedagógico da Associação, as Regionais têm por “objetivo geral fortalecer o 

Projeto Guri nas diferentes regiões do Estado e tornar seu funcionamento mais ágil e 

simples”.  

Segundo a AAPG, com a criação das Regionais, o intuito era melhorar a 

comunicação interprocessos, equilibrar os centros de decisão, racionalizar os fluxos de 

informações, otimizar atividades, melhorar a relação custo-benefício e criar e testar novas 

formas de trabalho pedagógico.  

                                                           
46 O organograma da estrutura organizacional do Projeto pode ser encontrado no Anexo 5 desta pesquisa. 
47 Os polos atendidos pelo Projeto Guri podem ser vistos nos Anexos 7 e 8 desta pesquisa. 
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Para que o trabalho entre a sede da AAPG, as Regionais e os polos possa ser 

desenvolvido, contam com um sistema de comunicação que busca unir todas as informações 

em rede, de maneira que as ações do Projeto estejam articuladas. 

 Espera-se que, se não todas, pelo menos parte das ações apresentadas, consigam 

atingir seus objetivos, uma vez que o trabalho fica comprometido quando há falhas em sua 

implementação. 

Com relação às Diretorias, a AAPG possui a Diretoria Educacional, a Diretoria de 

Desenvolvimento Social e a Diretoria Administrativa, que estão assim divididas: 

 

● A Diretoria Educacional – as Regionais contam com cinco técnicos em instrumentos, 

divididos por áreas: sopros, coral, cordas dedilhadas, percussão e cordas friccionadas. 

Atuam diretamente com os educadores dos polos. 

● A Diretoria de Desenvolvimento Social – é representada por dois supervisores de 

desenvolvimento social, divididos por áreas: um assistente social e um psicólogo. 

● A Diretoria Administrativa – é representada pelo Administrador Regional, que atua 

com os supervisores administrativos e o assistente de regional. (AAPG, 2008) 

 

Na sequência, são apresentados os Polos Regionais da AAPG, os polos 

administrados por eles, como também os Polos da Fundação CASA, localizados na capital 

paulista. 

 

 

2.2.4 Os polos atendidos pela AAPG  

 

 

Os polos atendidos pela AAPG atendem alunos provenientes de diferentes contextos 

socioculturais e, para isso, contam com parcerias que não só contribuem para que outros polos 

sejam criados, como também auxiliam na manutenção e ampliação dos polos já existentes. 

Segundo a AAPG, as parcerias são de extrema importância para o Projeto, uma vez que 

“garantem a infraestrutura necessária para a realização das atividades: espaço físico, 

transporte e lanche, telefone etc.” (AAPG, 2008). 

Os polos têm características diferentes, sendo que muitos deles compartilham os 

espaços com escolas, oficinas culturais, igrejas, projetos, bibliotecas e entidades diversas, 

dando-lhes a característica de educação não formal. A escolha dos locais para instalação dos 
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polos do Projeto se deu a partir do IPRS (Índice Paulista de Responsabilidade Social) 48, que 

consiste num sistema de indicadores socioeconômicos de cada um dos municípios paulistas. 

O objetivo desse índice é comparar os níveis de desenvolvimento desses municípios, por meio 

de uma escala que vai de 1 a 5. Assim, os municípios do Grupo 5, apresentam menor 

desenvolvimento (baixa riqueza, baixa escolaridade) em relação aos municípios do Grupo 2, 

por exemplo.  

De acordo com dados referentes a dezembro de 2010, quase metade (47,6%) ou, 

exatamente, 174 polos – de um total de 366 – da AAPG estavam localizados em municípios 

pertencentes aos Grupos 4 ou 5 do IPRS (Versão 2008). Em outras palavras, as ações do 

Projeto Guri chegaram a 310 municípios paulistas, sendo que mais da metade (52,3%) ou, 

exatamente, 162 apresentavam níveis de desenvolvimento apenas modestos, conforme o IPRS 

(Versão 2008).  

Os polos administrados pela AAPG ultrapassaram a marca de 376, somando-se os 

polos nas unidades da Fundação CASA. Esse levantamento foi realizado com base no 

Relatório de Atividades da Associação do ano de 2011. 

No ano de 2008, a gestão foi compartilhada com a Associação de Cultura, Educação 

e Assistência Social Santa Marcelina que passou a administrar os polos do projeto na capital e 

na Grande São Paulo. Entretanto, essa associação não terá suas ações socioeducativas 

analisadas neste trabalho, apenas uma breve apresentação institucional, pois como já foi 

exposto, após vários contatos, não houve uma devolutiva quanto ao pedido para a pesquisa. 

 

 

2.3 O GURI SANTA MARCELINA 

 

 

A Associação Santa Marcelina foi constituída pelo Beato Monsenhor Luís Biraghi 

(1801-1879), fundador da Congregação das Irmãs de Santa Marcelina49. Em 04 de junho de 

1998 foi qualificada como organização social pela Lei Complementar nº. 846, por ser uma 

associação cujas atividades estão voltadas para a cultura e saúde com comprovação não 

lucrativa. Segundo informações do Guri Santa Marcelina (s/d), a Secretaria de Estado da 

Cultura do Estado de São Paulo convidou a entidade para gerir os polos localizados na Grande 

                                                           
48 A Fundação Seade recebeu da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no âmbito do Fórum São 
Paulo, em 2000, a incumbência de construir um indicador que permitisse mensurar o grau de desenvolvimento 
humano de todos os municípios paulistas. (SÃO PAULO/ SEADE, s/d) 
49 Dados obtidos do Estatuto Social da Organização. (GURI SANTA MARCELINA, 2007) 
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São Paulo devido à experiência que a Congregação das Irmãs Marcelinas possui em educação 

e serviço social. 

Até 2012, de acordo com o site do Guri Santa Marcelina, foram atendidos 11 mil 

alunos distribuídos em 50 polos, sendo 37 deles na capital e 13 na Grande São Paulo. As duas 

organizações sociais demonstram que a missão do Projeto é o atendimento de crianças e 

jovens em situação social de risco. Entretanto, ambas abrem inscrições para o público em 

geral com idade entre 6 e 18 anos, com a condição de frequentarem regularmente a escola.  

A receita da Organização Social Santa Marcelina advém de atividades culturais, 

educacionais e de assistência social; rendimentos ou rendas de seus bens ou serviços; 

contratos ou convênios de prestação de serviços; convênios beneficentes e filantrópicos; 

auxílios e subvenções dos poderes públicos; donativos de pessoas físicas e jurídicas; 

atividades-meio; aplicações financeiras; alugueres; e ações eventuais. Esses recursos são 

aplicados a todos os projetos da Associação, além do Guri, a saber: Escola de Música do 

Estado de São Paulo (EMESP); Escola de Música do Estado de São Paulo - Tom Jobim 

(EMESP Tom Jobim); e Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. 

Como é possível observar, todos os demais Projetos da Organização Social Santa 

Marcelina têm suas ações voltadas para a música.  

 

 

2.3.1 Características gerais do Projeto 

 

 

Entre os valores que sustentam as ações do Projeto estão: os preceitos presentes no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); a responsabilidade social; a utilização da música 

como ferramenta para o desenvolvimento de valores humanos e promoção da inclusão social; 

a excelência artística no que se refere ao material de ensino e prática musical e o senso de 

processo de transformação social; qualificação do corpo docente; e comprometimento dos 

alunos, famílias e comunidades com o programa. 

A equipe do Projeto é distribuída da seguinte maneira: Departamento Administrativo, 

Departamento Financeiro, Departamento Pedagógico, Departamento Social, Secretaria 

Acadêmica, Corpo docente, Coordenação dos polos de ensino, Departamento de 

desenvolvimento institucional, Departamento de produção, Administração de recursos 

humanos, Tecnologia da informação, Apoio administrativo, Ouvidoria e Conservação. Não há 
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informações específicas disponíveis no site do Guri Santa Marcelina acerca das atribuições 

específicas de cada departamento. 

Quanto aos diferenciais citados anteriormente como imprescindíveis para a escolha 

da organização na gestão compartilhada do Projeto Guri, estão: educação musical de 

qualidade, o apoio social integrado e a experiência. 

O Guri Santa Marcelina oferece os seguintes cursos: Iniciação; Curso sequencial, 

cujas aulas dividem-se em instrumento ou canto, prática de conjunto, canto coral e teoria; 

Curso modular; e Iniciação para adultos. 

 

 

2.3.2 Parceiros, polos atendidos e eventos do Guri Santa Marcelina 

 

Entre os parceiros (patrocinadores) do Guri Santa Marcelina estão: 

● Governo no Estado de São Paulo (principal mantenedor); 

● CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (patrocínio dos 

grupos infanto-juvenis); 

● Secretaria Municipal de Educação de São Paulo; 

● Centro de Esporte, Cultura e Lazer PEFI de São Paulo; 

● Ministério da Cultura; 

● Itaú Cultural; 

● Fundação OSESP; 

● Imprensa Oficial de São Paulo; 

● Centro Cultural da Espanha - SP; 

● Instituto Camargo Corrêa; 

● Consulado dos Estados Unidos da América no Brasil; 

● Embaixada da Espanha no Brasil; 

● Praça Victor Civita (Instituto Abril). 

 

Os polos do Guri Santa Marcelina estão localizados na capital paulista e na Grande 

São Paulo, conforme pode ser visto no Anexo 8 desta pesquisa. Os polos estão situados em 

diferentes espaços, sendo alguns não formais e outros formais, entretanto, mesmo presente 

nos espaços formais, o trabalho é realizado a parte. 

Quanto aos cursos, além do projeto de educação musical, o Guri Santa Marcelina 

mantém projetos paralelos, como é o caso do Projeto Horizontes Musicais – uma série de 
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concertos didáticos totalmente gratuitos. O objetivo é que os alunos possam enriquecer o seu 

aprendizado e enxergar novas possibilidades, além de receber estímulo de músicos já 

consagrados.  

Há ainda os Grupos Infanto-juvenis do Guri, os quais atendem por: Banda Sinfônica 

Infanto-juvenil; Camerata de Violões Infanto-juvenil, Coral infanto-juvenil, Orquestra de 

cordas infanto-juvenil e Orquestra Sinfônica infanto-juvenil.  

 As Diretorias que compõem a AAPG e as suas ações socioeducativas estão no 

próximo capítulo. 

 

 

2.4 OS POLOS ANALISADOS 

 

Esta parte da pesquisa traz um breve histórico dos polos selecionados para análise. 

São eles os Polos Distrito de Moreira César e Araretama, localizados no Distrito de Moreira 

César e no bairro de Araretama, respectivamente, ambos em Pindamonhangaba, interior de 

São Paulo. 

Os referidos polos foram escolhidos por se situarem em regiões de vulnerabilidade 

social, segundo dados do NUPES (Núcleo de Pesquisas Sociais) e por apresentarem três polos 

no mesmo município, o que possibilitou escolher aqueles que estivessem dentro da proposta 

desta pesquisa, dimensionando o alcance do trabalho desenvolvido pelo Projeto Guri.  

As características que norteiam cada um, a estrutura física, o quadro de funcionários, 

a demanda atendida, os cursos oferecidos, além de outras questões que envolvem as 

atividades desenvolvidas nas áreas educacional e social aparecem neste capítulo, dando uma 

dimensão do trabalho realizado. 

 

 

2.4.1 Polo Distrito de Moreira César 

 

 

O polo do Projeto Guri50 localizado no distrito de Moreira César51 foi criado em 

200652. Segundo a coordenadora do polo, não há outros registros sobre sua história, apenas 

                                                           
50 Informações cedidas pela coordenadora do polo de Moreira César. 
51 Moreira César (PINDAMONHANGABA, s/d-b) é um distrito de Pindamonhangaba com uma área de 234 km2 
e uma população de aproximadamente 40.000 habitantes. 
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um documento constando a data de assinatura do pacto de criação. A escolha desse local para 

a implementação do Projeto deu-se pela necessidade de levar para crianças e jovens de 

comunidades consideradas de risco social atividades artísticas e culturais. 

O polo iniciou suas atividades socioeducativas ocupando um espaço cedido pela 

prefeitura de Pindamonhangaba, sendo esta área já utilizada pelo Projeto Jataí, da Associação 

dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba. Dessa forma, o Projeto Guri passou a 

dividir o espaço com o Projeto Jataí, situado no bairro que leva o mesmo nome. 

Segundo informações obtidas em visita a Secretaria de Educação e Cultura do 

município e disponíveis no site da prefeitura de Pindamonhangaba, o Projeto Jataí possui uma 

Camerata (orquestra de pequeno porte) e ensina música a 50 jovens com idade entre 13 e 18 

anos desde 2006, sendo divididos em Camerata Pré-Mirim e Camerata Jovem. Além da 

Camerata, oferece outros cursos profissionalizantes, como, por exemplo, informática, 

cabeleireiro, oficina de moda e artesanato, como também atividades recreativas. 

O Projeto Guri de Moreira César, em julho de 2012, deixou o espaço que dividia com 

o Projeto Jataí, instalando-se em outra área escolhida pela prefeitura53, no bairro São José, 

também no distrito de Moreira César, devido a uma solicitação da Associação dos Salesianos, 

que alegou necessitar da área cedida para ampliar suas atividades. Fui informada pela 

coordenadora de polo que, no começo do ano de 2012, ao retornarem das férias, algumas salas 

destinadas ao Projeto Guri estavam interditadas, ou seja, não puderam ser ocupadas, pois o 

outro projeto, por ter vários cursos não só o de educação musical, precisou do local para 

atender a demanda. Por ser maior e captar mais alunos, a prefeitura cedeu as salas para os 

mesmos, fazendo com que o Projeto Guri perdesse muitos participantes, uma vez que não 

havia como atendê-los. 

O lugar atual já havia sido ocupado pelo SESI e encontrava-se vazio. Por esse motivo, 

passou a atender o Projeto Guri. Este espaço passa por reformas para melhorar o atendimento 

aos participantes do Guri e suas famílias e, mesmo estando em reforma, o prédio já é utilizado, 

uma vez que o Projeto não poderia interromper suas atividades em virtude do contrato de 

parceria.  

                                                                                                                                                                              
52 O polo Distrito de Moreira César foi criado em julho de 2006, com um grupo inicial de 96 crianças e 
adolescentes, compartilhando a mesma área do Projeto Jataí. O Projeto Jataí (s/d) pertence à Associação dos 
Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba - SP e oferece vários cursos, além da educação musical. 
53 A prefeitura de Pindamonhangaba é a parceira dos polos Distrito de Moreira César e Araretama. 
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Figura 1- Polo Distrito de Moreira César, Pindamonhangaba, SP, out./2012. 

 

 

Figura 2 - Polo Distrito de Moreira César, Pindamonhangaba, SP, out./2012. 

 

Apesar dessa mudança e dos transtornos por causa da reforma, a coordenadora do 

polo afirma que o número de alunos se ampliou, todas as 64 vagas estão preenchidas. 

Segundo ela, quando o polo estava no Jataí, o número de alunos era menor, 36 no total. Isso 

ocorria porque ambos os projetos – o Guri e o Jataí – trabalhavam com a educação musical, 

mas o Projeto Jataí oferecia outros cursos, o que lhe dava certa vantagem, pois os pais 

optavam pelo projeto que permitisse aos participantes permanecerem mais tempo no local. 
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Por conseguinte, o Projeto Guri estava sempre com várias vagas em aberto, nunca 

conseguindo preenchê-las totalmente.  

Ao mudar para o novo endereço, o Projeto, na figura da coordenadora e educadores 

musicais, fez uma ampla campanha junto à comunidade local, indo até as escolas municipais e 

estaduais, distribuindo panfletos e divulgando na mídia. Esse trabalho surtiu o efeito desejado, 

fazendo com que todas as vagas fossem preenchidas e gerando até uma lista de espera. Por 

haver um prazo de inscrição determinado, os alunos da lista de espera só são chamados se 

houver autorização do Polo Regional, pois a entrada fora do prazo gera atraso nas atividades, 

uma vez que a aprendizagem do instrumento precisa ser retomada do ponto inicial. Também 

não se aceita um número maior de participantes do que o de instrumentos, pois isso 

acarretaria problemas, uma vez que os alunos precisam treinar. 

O polo está localizado próximo à estrada que liga o distrito de Moreira César a 

Pindamonhangaba e os transportes público e alternativo servem a comunidade, normalmente, 

a cada meia hora. Nesse local, há pontos de ônibus, pequenos comércios e algumas escolas. 

Entretanto, não é uma área que dispõe de muitos recursos, uma vez que está afastada e, para a 

população acessar bancos, órgãos públicos, correios, supermercados de grande porte, parques, 

precisa dirigir-se ao centro da cidade de Pindamonhangaba ou ao centro do distrito de Moreira 

César. 

No momento, o Projeto conta com 3 salas e o pátio externo para as aulas, além do 

banheiro e da sala de coordenação, espaços esses localizados na parte posterior do prédio. 

Quando a reforma for concluída, as atividades ocorrerão na parte da frente e os alunos e 

educadores terão à sua disposição 5 salas para as aulas, sala de coordenação, 1 cozinha, 2 

banheiros (masculino e feminino), bebedouros, espaços para os instrumentos, pátio interno e 

pátio externo. Alguns projetos estão disputando o espaço que será deixado pelo Guri. 

Entretanto, fui informada pela coordenadora que, por conta da última eleição, a prefeitura não 

fará a seleção para ocupação do espaço, deixando para o próximo prefeito essa tarefa. 

A coordenadora espera que o fim da reforma contribua para que sejam 

disponibilizados os materiais e equipamentos necessários para o bom andamento do Projeto, 

como, por exemplo, computador, telefone, ventilador, bebedouro, mesas e cadeiras, materiais 

de papelaria, materiais de limpeza, entre outros. O fornecimento desses materiais é de 

responsabilidade da prefeitura, parceira desse polo que, além de fornecê-los, também deve 

mantê-los conservados.   

Com relação à limpeza, é função da prefeitura enviar funcionários para os serviços 

gerais, mas isso também não acontece, violando os termos de parceria, segundo a 
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coordenadora. Ela afirma que já foram enviados ofícios de solicitação, mas até o momento 

não houve retorno.  

No caso dos instrumentos, a responsabilidade é do Projeto Guri, por isso, quando os 

polos têm algum aparelho danificado, estes são encaminhados para o Polo Regional, que 

então os direciona para o Espaço Luteria. Enquanto a situação não se resolve, para o polo não 

ficar sem os instrumentos, são enviados outros e, no caso daqueles que não podem ser 

repostos, é feita uma solicitação também junto ao Polo Regional de São José dos Campos54, 

que busca adquiri-los. Essa aquisição se dá por meio do processo de abertura de licitações, o 

que gera atrasos na entrega. 

O Guri Distrito de Moreira César conta hoje com o mesmo número de funcionários 

da época de seu funcionamento no Jataí, ou seja, são quatro professores e uma coordenadora 

de polo, não havendo auxiliar. De acordo com a coordenadora, para que haja um auxiliar de 

polo é preciso ter mais de 100 alunos. Entretanto, há divergência nesse critério, pois se sabe 

da existência de polos com número menor de participantes, mas com auxiliar. O Projeto conta 

com um T.I. (Técnico de Instrumentos) que acompanha um total de 12 polos, obsevando a 

capacitação do professor para atuar juntos aos participantes, a metodologia aplicada e o 

trabalho desenvolvido. 

O quadro seguinte relaciona os cursos oferecidos pelo polo, bem como seus 

respectivos horários e dias. 

 

Quadro 1 - Cursos oferecidos pelo Polo Distrito de Moreira César 

CURSO HORÁRIO DIAS DA SEMANA 

Cordas Graves 
das 14:30 às 15:30 

das  15:30 às16:30 
Segundas e Quartas 

Cordas Agudas 
das 14:30 às 15:30 

das  15:30 às16:30 
Segundas e Quartas 

Sopros e Madeiras 
das 14:30 às 15:30 

das  15:30 às16:30 
Segundas e Quartas 

Percussão 
das 14:30 às 15:30 

das  15:30 às16:30 
Segundas e Quartas 

Ensaio das 16:30 às 17:30 Segundas e Quartas 

 

 

                                                           
54 O Polo Regional de São José dos Campos atende os polos da região do Vale do Paraíba. 
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Para inscrição no polo é preciso a autorização do responsável e a comprovação de 

frequência na escola formal. No caso de três faltas consecutivas, o aluno pode ser desligado 

do Projeto, pois é considerado desistente. Entretanto, a coordenadora, em casos assim, entra 

em contato com as famílias para saber o motivo da ausência e, se necessário, vai até a casa do 

aluno. Quando há desistência, a coordenadora precisa justificá-la no sistema e, portanto, deve 

colher informações precisas sobre as mesmas.  

 Em visita realizada ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) localizado 

no bairro Araretama, consegui algumas informações relevantes sobre a presença de projetos 

sociais e outras atividades promovidas pela prefeitura local que buscam atender crianças e 

jovens no Distrito de Moreira César e no bairro Araretama. Segundo a assistente social, o 

Distrito de Moreira César conta com o Projeto Jataí (educação musical, artesanato, oficina de 

moda, além de outros cursos profissionalizantes); o Ginásio de Esportes São José (ginástica 

rítmica, handebol, dança, vôlei); Centro Esportivo Carlos Zito (natação, atletismo, lutas 

marciais, balé, dança, hidroginástica), Projeto Plante Verde (reciclagem) e telecentro.  

Essas atividades são oferecidas no contraturno escolar, o aluno deve (apenas) 

comprovar sua matrícula em uma instituição formal de ensino. Com relação ao ginásio de 

Esportes São José e Centro Esportivo Carlos Zito, o aluno deve optar por um dos dois para 

fazer sua inscrição, comprovando ser morador local. Isso ocorre para que os alunos não 

participem dos dois projetos e ocupem vagas que poderiam ser disponibilizadas para outros. 

Só são abertas exceções mediante a comprovação da impossibilidade de matrícula no curso do 

próprio bairro, por motivo comprovado. 

 

 

2.4.2 Polo Araretama 

 

 

Araretama é um bairro de Pindamonhangaba localizado na periferia da cidade. Esse 

bairro está situado próximo aos municípios de Tremembé e Taubaté. A estrada que passa em 

Araretama dá acesso às Unidades Prisionais55 instaladas na região, as quais abrigam presos 

                                                           
55 Estão localizados em Tremembé e Taubaté, respectivamente, as seguintes Unidades Prisionais: Tremembé -
Penitenciária Feminina "Santa Maria Eufrásia Pelletier", Penitenciária Feminina II de Tremembé, Penitenciária 
"Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra" -  Tremembé I, Penitenciária "Dr. José Augusto César Salgado" - 
Tremembé II, Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Edgard Magalhães Noronha"; Taubaté - Centro de 
Detenção Provisória "Dr. Félix Nobre de Campos", Centro de Reabilitação Penitenciária (Anexo Hospital de 
Custódia e Tratamento Psiquiátrico), HCTP - Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico "Dr. Arnaldo 
Amado Ferreira". (SÃO PAULO/ Secretaria da Administração Penitenciária, s/d) 
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em caráter provisório, condenados e outros casos. Por esse motivo, segundo a coordenadora 

do Projeto Guri, muitas famílias de presos passaram a morar em Araretama, a fim de ficarem 

mais próximas de seus familiares reclusos. 

As unidades prisionais de segurança de Taubaté localizam-se no perímetro urbano, a 

menos de cinco minutos da região central e imediatamente ao lado do bairro de Araretama. O 

Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV) avalia os impactos da 

presença de presídios tão próximos da área urbana e, segundo, o sociólogo Fernando Salla56, 

membro do NEV, não houve uma preocupação em limitar a expansão urbana em direção à 

unidade prisional Casa de Custódia de Taubaté, o que possibilitou, ao longo das décadas, que 

bairros se desenvolvessem ao redor da unidade. O sociólogo afirma que há uma grande 

especulação imobiliária para que os presídios sejam retirados do local, pois, alguns 

condomínios de luxo foram construídos, bem como foram invadidos terrenos e construídas 

casas em sistema de mutirão no bairro Araretama. 

Em visita realizada ao CRAS Araretama, foram colhidas algumas informações 

relevantes. A assistente social confirmou que há um grande número de famílias de 

presidiários e ex-presidiários morando na região. Mesmo os presos tendo familiares que 

residem no bairro de Araretama, é difícil identificá-los. Segundo a Assistente Social do CRAS 

e a coordenadora de polo do Projeto Guri, as famílias omitem o fato, não só para que os filhos 

não sofram qualquer tipo de discriminação, como também, porque no bairro há a presença de 

facções criminosas contrárias, que podem agir com violência. Por esse motivo, a 

coordenadora relata que já ocorreram casos de participantes do Guri que passaram a não 

frequentar mais as aulas sem dar qualquer explicação. Quando procurados no local onde 

moram, foi descoberto que as famílias se mudaram às pressas. 

Os educadores que atuam no Projeto Guri do polo de Araretama não identificam 

quais famílias possuem pais presidiários ou ex-presidiários, pois como já exposto, há muita 

resistência na divulgação dessas informações por parte das famílias. Entretanto, independente 

da situação que as famílias se encontrem, todos são tratados de forma igualitária, sem 

qualquer tipo de discriminação. Inclusive, conforme relato da coordenadora, se as famílias 

solicitarem qualquer tipo de apoio, serão atendidas no próprio Projeto, dependendo da 

necessidade, ou encaminhadas para os órgãos competentes.  

Ao saírem, muitos ex-presidiários encontram dificuldades para arrumar trabalho e 

acabam procurando o CRAS para auxiliá-los. Por intermédio do órgão, conseguem emprego 

                                                           
56 Fernando Afonso Salla, sociólogo, em depoimento para o Jornal Vale Paraibano. (cf.: PEDROSO, 23/11/2008) 
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na Frente de Trabalho do PEAD57 – Programa Emergencial de Auxílio ao Desempregado, os 

quais firmam um contrato temporário. 

Segundo dados do NUPES (2007), Araretama está localizado na região D, que possui, 

junto com a zona rural, a menor escolaridade – entre quatro e cinco anos, em média –, 

indicando que a maioria da população não concluiu o ensino fundamental. Os domicílios com 

maior média de moradores estão na região D (cinco por domicílio). A renda média do bairro é 

uma das menores, só perde para a da zona rural. Com relação ao número de escolas, em 2006 

eram 3 instituições de ensino fundamental, sendo que para 2015 a intenção é aumentar esse 

número para 8. 

O polo Araretama do Projeto Guri foi criado em novembro de 1998. Entretanto, há 

pouca informação sobre sua fundação, praticamente apenas aquelas cedidas pela 

coordenadora do polo que atuava à época. A fim de preservar um pouco da história do Projeto, 

a primeira coordenadora fez um portfólio com as notícias divulgadas na mídia no período em 

que foi responsável pelas atividades socioeducativas ali desenvolvidas. Algumas dessas 

notícias podem ser encontradas no Anexo 4 deste trabalho.  

Segundo informações fornecidas por essa coordenadora e presentes no jornal Tribuna 

do Norte (2-5 de junho de 2000), 

 

A cidade foi indicada pelo Estado, que nela encontrou infraestrutura 
para implantação do Projeto. A prefeitura municipal aceitou a 
indicação e hoje colabora fornecendo funcionários da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, ajudando a vida das crianças 
matriculadas a se transformar. 

 

O local onde se situa o polo Araretama possui um conjunto residencial, doado pela 

prefeitura e construído em sistema de mutirão para atender famílias da região e funcionários 

públicos de Pindamonhangaba. São casas simples e pequenas, dispostas no entorno do espaço 

ocupado pelo Guri. Aparentemente, a região não demonstra uma grande carência, entretanto, 

é só caminhar alguns quarteirões para se perceber outro cenário: ruas sem asfalto, sem esgoto, 

com construções precárias e em mau estado de conservação. A coordenadora do Guri afirma 

que muitas casas construídas são irregulares, fruto da ocupação ilegal, informação que, no 

entanto, é omitida pela maioria das famílias. Segundo a coordenadora, o polo foi aberto nessa 

região por ser uma área de grande vulnerabilidade social, apresentando alto índice de 

violência. 

                                                           
57 Decreto nº 44.034, de 8 de junho de 1999, de São Paulo, regulamenta a Lei nº 10.321, de 8 de junho de 1999, 
que criou o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego e dá providências correlatas. 
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Observa-se que o bairro não possui uma boa infraestrutura. Há um pequeno centro 

comercial; mas bancos, lojas de maior porte, correio, hospitais não são encontrados: a 

população tem que se deslocar até o centro de Pindamonhangaba para acessar esses serviços. 

É observada a presença de alguns pontos de comércios montados nas próprias residências, 

como bares e papelarias. O bairro possui creches, escolas, postos de saúde, o CRAS e vários 

programas e projetos sociais. 

Esse polo divide espaço com duas creches da prefeitura e ao lado há uma escola 

estadual. Uma das creches foi instalada em salas que antes eram ocupadas pelo Projeto, pois 

teve problemas com a estrutura do prédio que utilizava. De acordo com a coordenadora, após 

perder o telhado em decorrência de fortes chuvas, a prefeitura transferiu a creche para salas 

que eram do Guri, afirmando que seria uma situação provisória. Entretanto, já se passaram 

mais de dois anos e nada foi feito no sentido de providenciar outro local para a creche. Dessa 

forma, o polo passou a utilizar apenas 6 salas, sendo 4 para as aulas, uma sala para a 

coordenação, uma sala para depósito e um banheiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Polo Distrito de Moreira César, Pindamonhangaba, SP, out./2012. 
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Figura 4 - Polo Distrito de Moreira César, Pindamonhangaba, SP, out./2012. 

 

A coordenadora aponta grandes dificuldades em relação ao espaço disponível. Os 

alunos de Canto Coral, por exemplo, para participarem das aulas, têm de se deslocar até o 

fundo do prédio, pela parte externa. Quando chove, como não há uma passagem coberta nesse 

trajeto, todos se protegem como podem, e quando os alunos precisam utilizar o banheiro, a 

única alternativa é dar a volta para adentrarem a parte da frente, pois não há sanitários perto 

da sala que utilizam.  

Outro problema é o tamanho das salas: são muito pequenas, além de deixarem vazar 

os sons dos instrumentos. Para guardá-los, só há uma sala com fechadura, a sala da própria 

coordenadora, que fica abarrotada de instrumentos e deixa pouco espaço para circulação. 

Também havia uma grande dificuldade quanto ao banheiro, pois o polo não dispunha de um 

banheiro exclusivo. E quando esse foi feito, passou um bom tempo sem fechadura, sendo 

utilizado de forma precária. Quanto aos bebedouros, não existem, a própria coordenadora 

providenciou um galão com água para os educadores e os participantes. Com relação aos 

serviços de limpeza, os funcionários da creche realizam a tarefa em todo o local. 

Nesse mesmo espaço há também uma sala destinada a oferecer atendimento 

odontológico à comunidade, o que, para a coordenadora, acarreta um problema, já que 

qualquer pessoa pode adentrar o prédio, representando risco para os participantes, uma vez 

que o acesso é livre na área utilizada pelo Guri.  

Há ônibus e transporte alternativo no local, mas passam em intervalos de até meia 

hora. A comunidade é atendida por outros projetos, justamente por ser uma região carente. A 
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coordenadora afirma que, muitas vezes, vai até eles solicitando que os horários não coincidam 

com os do Guri, para não perderem participantes, uma vez que o número já está reduzido.  

No início, o polo Araretama atendia muitas crianças e jovens da comunidade, mas 

atualmente o número foi reduzido em decorrência da falta de espaço. Foi solicitada junto à 

prefeitura uma área maior, mas a própria comunidade não aceitou que ocorresse a mudança, 

temendo ter de ir para outro lugar mais distante para frequentar as atividades. 

O polo Araretama possuía uma orquestra que acabou se dissolvendo depois que seus 

integrantes perderam as salas que utilizavam para os ensaios. Pelas informações que constam 

no portfólio, a orquestra do Guri, no começo do ano 2000, participou ativamente de eventos, 

sendo sempre convidada para várias atividades e acabou em 2010.  

Em 2012 o polo atendeu 78 crianças e adolescentes, sendo que 26 estavam no Canto 

Coral, 12 na primeira turma de Violão, 11 na segunda turma, 10 na terceira. Nas aulas de 

Percussão havia um total de 8 alunos na primeira turma, 5 na segunda e 6 na terceira. Essas 

turmas se dividem de acordo com o tempo já dedicado ao estudo do instrumento no Projeto. 

No total, há três educadores musicais, um auxiliar e uma coordenadora. Os coordenadores 

utilizam a nomenclatura “naipe” para identificar a família do instrumento. 

A coordenadora informa também que, para as inscrições, sistema de lista de espera e 

procedimentos quanto aos alunos faltosos, são obedecidos os mesmos critérios em todos os 

polos. Nesse polo há uma lista de espera grande, mas no momento não é possível atender à 

demanda em decorrência dos problemas já mencionados. Nos dois polos a ficha de inscrição 

utilizada é a mesma.  

A seguir, pode-se conferir a relação de cursos e seus respectivos horários e dias 

disponibilizados na unidade. 

 

Quadro 2 - Cursos oferecidos pelo Polo Araretama 

CURSO HORÁRIOS DIAS DA SEMANA 

Canto Coral das 13:30 às 14:30 Terças e Quintas 

Violão (1ª turma) das 14:30 às 15:30 Terças e Quintas 

Violão (2ª turma) das 14:30 às 15:30 Terças e Quintas 

Violão (3ª turma) das 14:30 às 15:30 Terças e Quintas 

Percussão (1ª turma) das 16:30 às 17:30 Terças e Quintas 

Percussão (2ª turma) das 16:30 às 17:30 Terças e Quintas 

Percussão (3ª turma) das 16:30 às 17:30 Terças e Quintas 
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O polo Distrito de Moreira César e o Araretama são atendidos pelo Polo Regional de 

São José dos Campos, situado a aproximadamente 53 quilômetros de Pindamonhangaba. 

Quando convocadas pelo Polo Regional, as coordenadoras dos polos deslocam-se até lá, 

atendendo ao que está disposto no Plano de Ação do Polo. 

Com relação aos materiais e instrumentos, os procedimentos obedecem aos critérios 

já descritos na apresentação do polo Distrito de Moreira César. Outra questão trazida neste 

encontro foi o grande número de programas e projetos sociais no bairro Araretama. Segundo a 

assistente social, mesmo sendo um número significativo, há uma grande incidência de jovens 

envolvidos com o tráfico e a violência, evidenciando um grande problema social na região. 

O bairro possui os seguintes programas e projetos sociais: ONG Criançada Feliz 

(funciona como creche); Casa de Assistência Social à Família Gente Feliz (cursos de 

informática, eletricista, serralheria artística, bordado, auxiliar administrativo, pedreiro, 

artesanato, capoeira, outros); Projeto Modelo (utiliza o espaço do Centro Comunitário local e 

oferece o curso de judô); Centro Comunitário Araretama (possui jiu-jítsu; ginástica, capoeira); 

Senai (cursos profissionalizantes), utiliza espaços da Igreja Católica e Igreja Adventista; 

Quadra Quatro Cantos (natação, futsal, ginástica artística); Casa do Jovem (informática, corte 

e costura); Projeto Socioeducativo Ação Jovem (palestras, reuniões) e Centro Espírita Melo 

de Moraes presta auxílio às gestantes) e Projeto “Vem Ser” do FSS - Fundo Social de 

Solidariedade, que, por meio do grupo do AMP (Adolescentes Multiplicadores de 

Pindamonhangaba), oferece cursos de  moda, corte e costura e palestras sobre doenças 

sexualmente transmissíveis. Alguns projetos e programas apresentados dão atendimento 

também oferecem atividades para o grupo da terceira idade. 
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CAPÍTULO III – AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DA 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI 

 

 

Este capítulo traz a essência da tese, pois aprofunda as investigações nas ações 

desenvolvidas pela Associação Amigos do Projeto Guri. 

A ideia inicial era apresentá-las de forma mais sintética, mais sucinta, entretanto, 

essa tarefa não atendeu às minhas expectativas, pois elementos importantes não seriam 

contemplados. 

Por ser a AAPG uma entidade que tem por objetivo promover a inclusão 

sociocultural por meio da arte musical, é mister que todos os aspectos que norteiam as ações 

socioeducativas sejam analisados. Apresenta-se, então, o trabalho desenvolvido pela Diretoria 

Educacional, Diretoria de Desenvolvimento Social e Diretoria Administrativa Financeira da 

AAPG. 

 

 

3.1 AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NA CONCEPÇÃO DO ATUAL PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO  

 

 

A AAPG, no ano de 2008, reestruturou seu Projeto Político Pedagógico, unificando 

seus princípios e ações em um documento, atendendo a uma proposta de trabalho integrado 

entre Diretoria Educacional, Diretoria de Desenvolvimento Social e Diretoria Administrativa 

Financeira. Os motivos pelos quais ocorreu essa reestruturação direcionam-se para a 

necessidade de tornar o Projeto mais eficaz, pois ao criar a Diretoria de Desenvolvimento 

Social, evidencia-se o caráter social do Projeto, o que implica em várias ações.  

Para entender essa questão é preciso saber primeiro o que é um Projeto Político 

Pedagógico (PPP): este documento indica aquilo que a instituição tem a intenção de fazer, de 

conquistar, de realizar. Várias instituições formais e não formais organizam-se a partir da 

construção de um PPP que fornece as diretrizes dos trabalhos realizados. 

O Projeto Político Pedagógico da AAPG assume como princípios básicos a 

participação, a autonomia, o trabalho coletivo e a gestão democrática. O próprio nome do 

documento indica em quais aspectos estão pautadas as ações do Projeto Político Pedagógico: 

a palavra “projeto” indica as atividades que serão realizadas em determinado espaço de tempo, 
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as quais necessitam de uma direção, de um rumo; a palavra “político” sugere a formação do 

indivíduo para a cidadania, sendo este crítico, reflexivo, atuante e responsável pelas suas 

ações e agindo de forma individual ou coletiva na busca pelos seus direitos; já a palavra 

“pedagógico”, engloba as ações direcionadas para as práticas educativas, as quais devem ser 

organizadas e orientadas com o fim de promover e auxiliar o processo de ensino e 

aprendizagem. 

De acordo com Vasconcelos, o Projeto Político Pedagógico é: 

 

[...] um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar 
os desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, 
consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa. 
É uma metodologia de trabalho que possibilita re-significar a ação de 
todos os agentes da instituição. (VASCONCELLOS, 1995, p.143) 

 

Esse documento enfoca a participação, é por meio dela que a gestão democrática se 

consolida, uma vez que todos tomam parte do processo, seja por meio de sugestões, decisões, 

ou ainda na execução ou avaliação do projeto. Libâneo (2001) afirma que a participação é 

fundamental por garantir a gestão democrática da escola, pois é assim que todos os envolvidos 

no processo educacional da instituição estarão presentes tanto nas decisões e construções de 

propostas (planos, programas, projetos, ações, eventos) como no processo de implementação, 

acompanhamento e avaliação.  

Para Veiga (1996), todo projeto pedagógico é também político. Essas dimensões não 

se separam, pois há uma relação recíproca entre elas. Ainda segundo o autor: 

 

Político e pedagógico têm assim um significação indissociável. Nesse 
sentido é que se deve considerar o projeto político pedagógico como 
um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da 
instituição, na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua 
intencionalidade. (VEIGA, 1996, p.13) 

 

O Projeto Político Pedagógico é intencional e seus propósitos são definidos 

coletivamente, já que se torna um compromisso assumido por todos. Esse documento atende a 

uma proposta de maior e melhor atendimento aos participantes a partir de um trabalho 

direcionado para a reflexão sobre as práticas pedagógicas e as concepções da instituição. 

Dessa forma, o Projeto Político Pedagógico da instituição aponta como principais 

características desse trabalho: 
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(1) a busca de uma proposta para uma maior e mais constante 
democratização e legitimização do projeto político pedagógico, por 
meio de reflexão constante sobre as suas concepções e consequentes 
ações;  
(2) maior comprometimento com a inclusão sociocultural que 
contempla a diversidade de alunos em termos de procedência, 
necessidades e expectativas;  
(3) produção coletiva e integrada do projeto, envolvendo as diferentes 
áreas da AAPG;  
(4) busca de autonomia sociopolítica e identidade organizacional 
própria na elaboração e implementação do novo projeto político 
pedagógico, com definição de critérios claros para todas as etapas de 
trabalho no contexto socioeducacional;  
(5) atribuição de “unicidade e coerência ao processo educativo” 

envolvendo aspectos técnico-metodológicos e o contexto 
sociocultural.  

 

Verifica-se que o item 2 – “maior comprometimento com a inclusão sociocultural 

que contempla a diversidade de alunos em termos de procedência, necessidades e 

expectativas” – abarca justamente as questões levantadas nesta pesquisa, as quais buscam 

elucidar até que ponto as ações socioeducativas promovem ou não a inclusão sociocultural de 

crianças e jovens. 

Com a reestruturação do Projeto Político Pedagógico, a Associação afirma que sua 

implementação tem ocorrido de forma gradual desde o ano de 2009. Essa reestruturação 

iniciou-se pelos pressupostos pedagógico-musicais e socioculturais, os quais contemplam, 

entre outras coisas, a formação dos profissionais, a aquisição de material de apoio, a criação 

de projetos-piloto, o desenvolvimento do Plano de Ação (que abarca assuntos didáticos); além 

do trabalho desenvolvido pela área de Desenvolvimento Social, que, ao lado da rede de 

atendimento local (SUS - Sistema Único de Saúde, SUAS - Sistema Único de Assistência 

Social e o SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), realiza o 

acompanhamento dos alunos.  

Os Polos Regionais foram os primeiros a utilizar o documento (PPP) e, na sequência, 

no ano de 2010, os Polos e os Polos Fundação CASA. A reestruturação ocorreu diante da 

necessidade de oferecer um melhor atendimento às crianças e aos adolescentes nas áreas 

educativa e social.  

Mas será que na prática o Projeto Político Pedagógico é cumprido em todas as suas 

dimensões? Tal resposta necessita de um olhar atento para as ações desenvolvidas pelas 

diretorias responsáveis, pois são elas que fornecem os parâmetros a serem seguidos. 

As ações socioeducativas são organizadas pelas Diretorias Educacional e de 

Desenvolvimento Social, que determinam os parâmetros a serem seguidos no trabalho 
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pedagógico e social. A Diretoria Administrativa Financeira atende a outros segmentos da 

instituição, como: recursos humanos, infraestrutura, planejamento e gestão de informação, 

contábil, suprimentos e tecnologia da informação. 

Desde a reestruturação da instituição, quando foi definida a criação da Diretoria de 

Desenvolvimento Social, a Diretoria Educacional e a Diretoria Administrativa Financeira 

passaram a atuar juntas com o objetivo de criar ações que promovessem a integração dos 

alunos em suas comunidades, realizando também o acompanhamento em outros segmentos, 

como assistência social, saúde, habitação, cultura, lazer, educação e outros. De acordo com o 

Relatório de Atividades de 2010 (p.17): 

 

Para que esse acompanhamento seja efetivo, as áreas educacional e de 
desenvolvimento social da AAPG atuam de forma unificada, por meio 
de ações complementares à prática musical, efetivando a integração 
dos alunos dentro de suas comunidades.  

 

 Dentro desta proposta, observa-se um direcionamento para ações que atendam aos 

aspectos sociais de atendimento e integração dos participantes, ou seja, ações direcionadas 

para o acompanhamento assistencial. Diante disto, fica a pergunta: as ações estão voltadas 

para o assistencialismo ou para a construção da cidadania? Qual sua função neste trabalho? 

 O trabalho em conjunto entre essas áreas passou a se realizar, segundo o Projeto, a 

partir do ano de 2010. Dessa forma, são apresentadas a seguir as características de cada área, 

com as ações socioeducativas desenvolvidas nos anos de 2010 e 2011. 

 

 

3.2 A DIRETORIA EDUCACIONAL 

 

 

A Diretoria Educacional da AAPG tem por finalidade atender às propostas da 

instituição nos aspectos artístico, pedagógico e administrativo. No ano de 2010, passou por 

modificações que determinaram novas diretrizes para o seu trabalho pedagógico. 

Uma das mudanças ocorridas no Projeto está ligada à formação dos profissionais que 

atuam diretamente com os alunos, profissionais esses que passariam a frequentar cursos de 

aperfeiçoamento e capacitação. No ano anterior, já havia sido iniciado um trabalho de seleção 

e contratação de novos profissionais, com a meta de oferecer um ensino de música de 
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qualidade. Em 2010, o Projeto fez uma seleção de arranjadores e, dos 53 selecionados, 19 

foram contratados.  

A formação docente para atuar em programas e projetos sociais tem sido discutida 

por alguns autores como Hikiji e Del Ben, uma vez que se amplia o número de profissionais 

que estão em atividade em espaços não formais de ensino. Esses educadores têm um papel 

fundamental nas comunidades em que atuam, pois suas ações contribuem para estimular a 

participação dos grupos, promovendo o diálogo, o conhecimento e alargando os espaços de 

cidadania.  

Para Gohn (2010, p.52), o Educador Social ajuda a construir com seu trabalho 

espaços de cidadania no território onde atua. Além disso,  

 

Ele é um elemento estratégico nas ações coletivas da educação não 
formal. Sabemos que o meio social onde se vive é sempre revestido de 
significados culturais. Mas esses significados só são apreendidos com 
a participação e participar não é apenas estar presente em algo, 
comparecer, ser um número. Participar é um processo, ativo, 
interativo, que se constrói. (GOHN, 2010, p.50) 

 

A AAPG desenvolveu um material de apoio que consiste em 20 suplementos 

musicais com aulas de instrumentação e coral, atividades didáticas e lições de casa. Esse 

material foi disponibilizado para os Polos e Polos da Fundação CASA. O Projeto Guri enviou 

para todos os polos livros e CDs clássicos, como também adquiriu instrumentos musicais de 

tamanhos variados para atender às necessidades dos alunos. 

Foram criados alguns projetos-piloto em alguns polos, como os de São Carlos, São 

José dos Campos, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Nesses locais, foram 

introduzidos cursos de acordeom e de tecnologias aplicadas à música, nos quais os alunos 

puderam aprender a utilizar softwares para edição de música e a internet como ferramenta de 

educação musical. 

A utilização da internet como ferramenta de educação musical tem feito parte da 

realidade de alguns projetos e programas sociais, que veem esse canal tanto como uma 

possibilidade de acesso ao conhecimento, como também um espaço de socialização e troca de 

informações. Daniel Gohn (2011, p.26) aponta que “a internet é uma ferramenta poderosa na 

divulgação de conteúdo musical, sendo uma alternativa que oferece maior flexibilidade ao 

ouvinte se comparada aos meios existentes anteriormente, como o rádio”. Ainda segundo o 

autor: 
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Se a música pode unir grupos e gerar sentimento de pertencimento a 
comunidades, as recentes tecnologias da comunicação facilitam a 
formação de agrupamentos com interesses comuns, criados em torno 
de um determinado estilo musical, um compositor ou um intérprete 
específico. O impacto desta facilitação fica evidente na observação 
das novas práticas sociais envolvendo salas de bate-papo, listas de 
discussão, fóruns, sistemas de compartilhamento de arquivos e 
websites construídos para gerenciar relacionamentos. (GOHN, 2011, 
p.29) 
 
 

Dessa forma, a AAPG afirma que, a partir da sua reestruturação, passou a 

desenvolver o Plano de Ação do Polo, promovendo reuniões com os responsáveis, a fim de 

orientá-los quanto aos assuntos didáticos (planejamento dos educadores, diversidade no 

repertório musical e diferentes práticas com base teórica em composição, execução e 

apreciação). O Plano de ação consiste no planejamento de todas as ações necessárias para se 

alcançar um objetivo traçado.  

O principal projeto desenvolvido pela AAPG é o de educação musical que será 

apresentado na sequência em todas as suas dimensões, assim como os demais projetos ligados 

à música e que fazem parte das propostas de inclusão sociocultural da instituição. 

 

 

3.2.1 O principal projeto: a educação musical 

 

 

O Projeto Político Pedagógico da AAPG aponta os diversos problemas pelos quais a 

educação musical tem passado nas sociedades modernas, entre eles, a presença de um ensino 

tradicional, pautado na música europeia erudita e dissociado da realidade contemporânea. 

Segundo o documento, esse tipo de formação musical desconsidera a realidade do aluno, suas 

experiências anteriores e suas pretensões musicais.  

Souza (2000, p.176) afirma que “a tarefa básica da música na educação é fazer 

contato, promover experiências com possibilidades de expressão musical, introduzir 

conteúdos e as diversas funções da música na sociedade, sob condições atuais e históricas”. 

Nesse sentido, a educação musical possibilita às crianças, aos jovens e aos adolescentes o 

contato com diferentes manifestações culturais, incluindo também a experiência com outros 

gêneros musicais, o que amplia seu universo conceitual. 
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Partindo desse princípio (educação musical de qualidade) o Projeto Guri adota o 

ensino coletivo58 de música, buscando que seus alunos tenham como base a cooperação e o 

trabalho conjunto, de modo que possam ocorrer trocas de opiniões e ideias.  

O ensino musical oferecido pelo Projeto Guri segue as concepções do educador 

musical inglês Keith Swanwick59. O modelo (T)EC(L)A60 adotado pelo Guri foi desenvolvido 

por um dos principais nomes do ensino musical. A sigla (T)EC(L)A expressa a reunião dessas 

atividades, entre as quais a técnica e a literatura são representadas entre parênteses por 

servirem de apoio às principais: execução, composição e apreciação (SWANWICK, 2003, 

p.179).  

Keith considera três pontos fundamentais para o desenvolvimento integral dos alunos, 

a saber: 1) considerar a música como um discurso; 2) respeitar o discurso musical do outro; e 

3) prezar a fluência musical do início ao fim das aulas de música. 

De acordo com Hentschke e Del Ben (2003, p.26): 

                                      

Suas atividades são diferenciadas quanto ao grau de envolvimento do 
indivíduo com a música: composição, execução e apreciação são 
centrais ao desenvolvimento musical dos alunos, por proporcionarem 
um envolvimento direto com música. Técnica e literatura, colocadas 
entre parênteses, são caracterizadas como secundárias ao processo 
educativo por fornecerem conhecimento sobre música. 

 

Para Keith Swanwick, a música é uma das formas de incluir o sujeito socialmente, 

além de possibilitar e incentivar o respeito ao estilo de aprendizagem de cada aluno, 

contemplando também anseios individuais61. 

 

 

3.2.2 Os projetos especiais  

 

 

Além do Projeto Guri, a AAPG possui outros projetos ligados62 à música e que 

buscam promover a inclusão sociocultural dos seus participantes. Entre esses projetos estão: 

                                                           
58 As questões referentes ao ensino coletivo de música foram abordadas no capítulo 1. 
59 Keith Swanwick é Professor of Music Education do Instituto de Educação da Universidade de Londres. Seu 
livro “Ensinando música musicalmente”, publicado pela CPE/Osesp e Editora Moderna, foi traduzido por Alda 

Oliveira e Cristina Tourinho em 2003. 
60 (T)EC(L)A - Técnica, Execução, Composição, Literatura e Apreciação. 
61 Segundo consta no Projeto Político Pedagógico da AAPG, esse comentário foi realizado pelo educador em 
uma reunião com a equipe em 20 de setembro de 2010, em São Paulo. 
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Aula-Espetáculo, Bolsas de Estudo, Intercâmbio entre Polos, CD Guri, Acervo, Luteria e 

Revista, os quais são descritos a seguir. 

 

 Aulas-Espetáculo 

São apresentações interativas gratuitas realizadas para alunos do Projeto Guri e 

comunidade local por artistas convidados.  

 

 Bolsas de Estudo 

O Programa de Bolsas é realizado pela Associação Amigos do Projeto Guri e pelo 

Governo do Estado de São Paulo e oferece bolsas de até 12 meses em instituições formais de 

ensino musical dentro ou fora do Brasil, ou ainda estudos não formais – como participações 

em festivais e aulas particulares. Podem se inscrever estudantes que tenham participado do 

Projeto Guri durante, no mínimo, 18 meses e com idade entre 16 a 22 anos. A quantidade de 

alunos beneficiados depende da combinação entre as propostas selecionadas e os recursos 

disponíveis. Quanto mais recursos, mais diversificado o perfil dos alunos. Entre os bolsistas já 

selecionados estão estudantes de flauta transversal, baixo elétrico, educação musical, bateria, 

violino, baixo acústico e outros. 

A criação do Programa de Bolsas de Estudo do Projeto Guri ocorreu depois de se 

observar experiências de ex-alunos que decidiram se profissionalizar. Para que os ex-alunos 

possam continuar os estudos no Brasil ou no exterior, o Guri conta com doações ao Programa, 

que podem ser abatidas do imposto de renda. No ano de 2010, 13 bolsistas foram 

beneficiados, tendo todos os custos do curso e hospedagem mantidos pelo Projeto Guri. 

Além disso, o Projeto Guri lançou em abril de 2012 o Blog Ideias para Vencer, que 

procura explicar aos jovens músicos como ocorre o processo de marketing, além de uma rádio 

on-line com músicas clássicas e populares. 

 

 Intercâmbio entre Polos 

A AAPG, com o objetivo de estimular a troca de conhecimentos e experiências, 

promove anualmente o Intercâmbio Cultural de Polos, reunindo alunos da maior parte das 

cidades em que o Guri mantém polos de ensino musical. Nos eventos, os participantes 

apresentam aos alunos um repertório bastante variado, como exemplo do conteúdo aprendido 

                                                                                                                                                                              
62 As informações sobre os Projetos Especiais estão disponíveis no Projeto Político Pedagógico da AAPG, o qual 
foi fornecido por meio de correio eletrônico. 
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durante as aulas. Os arranjos das canções são desenvolvidos pelos profissionais que trabalham 

no Projeto Guri e a regência fica por conta dos instrutores que atuam junto às crianças. 

 

 CD Guri 

O CD Guri foi criado para dar início às comemorações dos 15 anos do Projeto, a 

AAPG produziu um CD que refletisse as inovações conquistadas ao longo desse período e 

que espelhasse a diversidade sonora que é marca de São Paulo e do Brasil, com a atualidade 

necessária a um projeto voltado para crianças e jovens. A proposta era reunir faixas 

compostas especialmente para o CD por artistas convidados, além de ter a participação dos 

alunos tocando ou cantando em todas elas, ao lado dos compositores. 

 Acervo  

Desde 2008, os polos do Projeto contam com um amplo e variado acervo de livros 

paradidáticos, com mais de 100 títulos ligados ao universo musical – incluindo biografias de 

músicos de destaque e obras que vão da música clássica ao hip hop. O material fica disponível 

tanto para educadores e jovens matriculados como para seus familiares, fortalecendo a 

inclusão cultural das comunidades em que os polos estão localizados. Esses polos ainda 

contam com 20 suplementos didáticos especialmente preparados para uso do Projeto, escritos 

por músicos, instrumentistas e pesquisadores com o objetivo de tornar as aulas mais 

interativas e dinâmicas.  

No ano de 2008, foi lançado o primeiro suplemento, “Atividades Pedagógico-

Musicais do Projeto Guri”, e, em 2010, foi lançado o segundo, “Projetos Pedagógico-

Musicais para execução, composição e apreciação em diferentes contextos”. Na sequência, 

em 2011, foi lançado o terceiro conjunto de suplementos de ensino musical, no qual está 

presente na coleção “Música em Ação”: “Propostas Didáticas para o Ensino Coletivo de 

Instrumentos, Iniciação Musical, Fundamentos e Práticas de Conjunto”. Já no ano de 2012, 

foi feito o lançamento de 12 livros didáticos (versão do professor), para que fossem utilizados 

em sala de aula, atendendo aos propósitos contidos no Projeto Político Pedagógico. 

 

 Espaço Luteria63  

Essa é a denominação adotada para a oficina na qual os instrumentos musicais são 

fabricados ou consertados. Além do espaço Luteria, o Projeto conta com mais três oficinas, 

                                                           
63 A luteria diz respeito à construção e manutenção de instrumentos musicais, com foco, segundo a história, em 
instrumentos de cordas feitos em madeira, artesanalmente. O termo se refere à palavra francesa luth (liuto em 
italiano), sendo que na França os construtores de luth (alaúde) eram chamados de luthiers. (UFPR, s/d)  
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localizadas nos polos de Ouro Verde, Ubatuba e Ilha Comprida, em que são construídos 

instrumentos. 

 

 Revista Espaço Intermediário 

Trata-se de uma publicação eletrônica semestral produzida pela Associação que tem 

por objetivo incentivar discussões e trocas de conhecimentos, ideias, experiências e reflexões 

nas áreas de educação musical, desenvolvimento social e gestão de projetos socioculturais. 

Fazem parte de público-alvo da Revista educadores musicais e sociais, professores e demais 

profissionais atuantes em instituições de música, de ensino básico e socioculturais, 

pesquisadores e estudantes de licenciatura, graduação e pós-graduação em Música, Educação 

Musical, Desenvolvimento Social, Gestão e Administração (inseridos no Terceiro Setor) e 

áreas afins, no Brasil e no exterior. 

Em 2011, de acordo com a AAPG, outras ações foram desenvolvidas pelo Núcleo 

Educacional do Projeto Guri. Entre essas ações está o Programa de Aperfeiçoamento de 

Educadores (PAE), contando inicialmente com 79 participantes. Além disso, dentro do 

Programa de Bolsas, 23 alunos foram beneficiados, sendo patrocinados pelo Instituto Societe 

Generale. Outras ações também foram realizadas, como, por exemplo, 40 novos arranjos 

musicais para utilização nos polos, 4.428.000 atendimentos, 447.893 eventos pedagógicos e 

1.107 eventos. (AAPG, 2011)  

Observa-se que são ações relevantes no contexto sociocultural, como no caso do 

Intercâmbio, que se apresenta como uma possibilidade de integração entre os polos, 

contribuindo para estreitar as relações e mostrar os avanços produzidos. Mas são todos os 

polos atendidos? No caso dos polos analisados na pesquisa, todos os alunos (ou apenas uma 

parte deles) foram contemplados?  Outra questão a ser analisada relaciona-se aos critérios 

utilizados para a escolha dos polos que participaram do CD. É preciso entender os motivos 

pelos quais uns foram selecionados e outros não e quais alunos puderam participar. Além 

disso, cabe notar que as diversas atividades contemplam não só a ampliação de espaços para 

socialização, como também possibilidades de contato com os materiais e a história musical. 

Na sequência, são encontradas as formas de organização dos polos e Polo Regional, 

bem como, considerações sobre crianças, adolescentes e jovens atendidos pelo Projeto Guri. 
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3.2.3 As crianças, adolescentes e jovens atendidos pelo Guri 

 

 

Uma das questões apresentadas nesta pesquisa é o perfil dos participantes do Projeto 

Guri. Faz-se necessário que, além das informações contidas nos documentos da instituição, 

tenha-se claro, entre outros elementos, quem é o aluno participante e quais os motivos que o 

levaram a procurar o Projeto, pois isso fornecerá informações sobre sua realidade, permitindo 

dimensionar o impacto das ações socioeducativas em sua vida. 

Para participar do Projeto Guri, não é preciso ter conhecimento prévio de música, 

nem realizar testes seletivos, basta ter entre 6 e 18 anos, procurar um polo com 

disponibilidade de vagas e comprovar a frequência à escola regular. Ao ingressar no Projeto 

Guri, o aluno opta pelo aprendizado de um instrumento musical, de canto coral ou por ambos 

os cursos. Nas aulas são trabalhados os mais variados gêneros musicais, desde canções 

populares e músicas folclóricas até composições eruditas. 

Nos polos do Guri, as atividades são sempre praticadas em grupo, mas com 

orientação individual, conforme a necessidade, o que estimula a participação dos alunos. Os 

educadores são supervisionados pelo Técnico de Instrumentos que, quinzenalmente, vai até os 

polos para observar o desenvolvimento das aulas, os instrumentos e a metodologia do 

educador musical. São oferecidos os seguintes cursos: cordas friccionadas, cordas dedilhadas, 

percussão, sopro, coral, iniciação musical e teclas. 

 

 

3.2.4 A organização das aulas 

 

 

Os polos do Projeto Guri oferecem cursos de acordo com a disponibilidade de 

espaço, que, muitas vezes, é compartilhado com escolas, bibliotecas, oficinas culturais, 

igrejas, creches etc. Ao compartilhar os espaços muitas vezes cedidos pelas prefeituras, os 

profissionais têm de se adequar às exigências e ao que lhes é oferecido, seja com relação aos 

recursos materiais ou à disponibilidade de horários. Isso tanto pode representar um entrave no 

desenvolvimento das atividades, como também um ganho, ao se pensar nos lugares que o 

Projeto tem a possibilidade de adentrar.  

Em todos os polos, são sugeridas as faixas etárias para a realização dos cursos, mas 

essa indicação não funciona como regra restritiva, e sim como referência, pois o(a) 



120 
 

 

educador(a) musical é quem irá definir se o instrumento de interesse do aluno é adequado ao 

seu porte físico, no que se refere ao tamanho e manejo do aparelho. No Anexo 9 é apresentado 

um quadro com os cursos e faixas etárias sugeridas para ingresso. 

A frequência das aulas varia de duas a três vezes por semana, conforme o turno de 

funcionamento do polo e o curso escolhido. Segundo o Projeto Político Pedagógico (2008), 

“Os alunos normalmente frequentam os polos duas a três vezes por semana, no turno da tarde 

ou da manhã – conforme curso desejado, cursando todos os componentes curriculares de sua 

grade na sequência”. 

A duração das aulas dos componentes curriculares Instrumento e Coral costuma ser 

de 1 hora; no componente curricular Prática de Conjunto, varia de 1 hora a 1h30min, 

conforme o polo. Esse horário pode ser modificado de acordo com as necessidades do polo e 

as parcerias estabelecidas para funcionamento, sendo que, no que se refere aos aspectos 

tratados anteriormente, nos três tipos de polo (Regional, Polo e Fundação Casa) as 

determinações são as mesmas. Com relação à estrutura curricular dos cursos, também 

apresenta variações de acordo com o tipo de polo.  

 

 

3.2.5 A organização dos Polos Regionais 

 

 

Os Polos Regionais foram instalados junto às Regionais da AAPG e criados como 

projeto-piloto, a fim de que fossem aplicados novos formatos e metodologias pedagógico-

musicais na área educacional.  

Nos Polos Regionais, são encontrados cursos básicos de instrumentos, de coral e o 

curso de iniciação musical. O aluno pode ingressar em outros cursos de instrumentos ou coral 

após terminar o curso de iniciação musical ou diretamente (conforme a faixa etária), conforme 

as regras estipuladas pela AAPG.  

O curso básico dura de três a cinco anos, sendo que o aluno poderá permanecer dois 

anos em apenas dois dos níveis, de preferência não de forma sequencial. Há também a 

possibilidade de o aluno cursar de uma a duas atividades do componente curricular opcional, 

caracterizado como Oficina de Projetos, de acordo com a oferta de cada Polo Regional. 

Segundo o Projeto Político Pedagógico, o componente curricular Prática de 

Conjunto está organizado da seguinte forma: ensaio por família ou naipe (antigo “ensaio de 
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naipe64
”), ensaio de grupos menores e o ensaio geral, no qual os grupos se encontram para 

ensaiar as obras selecionadas. 

 

 

3.2.6 A organização dos polos 

 

 

Uma das características da organização dos polos é que os alunos não são divididos 

por faixa etária. A estrutura curricular abrange três níveis nos cursos de instrumentos, sendo 

que os cursos de coral (infantil e infanto-juvenil) têm estrutura curricular similar.  

A disciplina curricular Prática de Conjunto é opcional nos dois primeiro níveis e está 

sujeita a recomendação do educador musical. Portanto, depende dela a escolha do repertório a 

ser estudado e/ou apresentado. 

Outro fator a ser considerado na organização dos polos é que a duração dos cursos é 

indeterminada, podendo os alunos permanecer até a faixa etária limite de atendimento do 

Projeto, ou seja, até completar 18 anos. Cada curso possui um número limite de participantes 

por turma, podendo variar de acordo com o tipo de polo65.  

Nos Polos Regionais, as aulas são organizadas de acordo com os tipos de 

instrumento (sistema homogêneo de ensino), há mais instrumentos de um mesmo tipo na aula, 

enquanto que nos Polos e nos Polos Fundação CASA as aulas são organizadas agrupando 

vários tipos de instrumentos (naipes) da mesma família, há menor número de participantes de 

cada instrumento em cada aula (sistema heterogêneo de ensino)66. 

Todas as atividades desenvolvidas pela área da Diretoria Educacional são analisadas 

nesta pesquisa, por estarem diretamente vinculadas à atividade principal, ou seja, a educação 

musical. A seguir caracteriza-se a Diretoria de Desenvolvimento Social, que apresenta ações 

em conjunto com a Diretoria Educacional. 

 

 

 

 

                                                           
64 Naipe é o nome que se dá a um grupo de instrumentos musicais idênticos dentro de uma orquestra, ou seja, no 
caso de orquestra é a família de cordas, madeiras, metais e percussão. (EDUCAÇÃO MUSICAL, 13/05/2011) 
65 No Anexo 2 são apresentados os objetivos específicos dos cursos oferecidos. 
66 Os quadros com as estruturas curriculares dos cursos de instrumento e de coral (infantil e infanto-juvenil) e o 
máximo de alunos por turma em cada curso podem ser vistos nos Anexos 13, 14 e 15 respectivamente. 
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3.3 A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

A Diretoria de Desenvolvimento Social da AAPG foi criada a partir da 

reestruturação da instituição em 2008 e tem como meta “avançar na promoção da garantia de 

direitos da criança, adolescentes e jovens nos diferentes contextos de atuação da AAPG, 

firmando parcerias e alianças e fomentando a qualificação do trabalho dos empregados” 

(AAPG, 2008). 

O acompanhamento dos alunos corresponde ao direcionamento dos alunos, se 

necessário, para as redes de atendimento local e outras atividades que oportunizam o acesso a 

atividades educativas com diferentes temáticas, a saber: ética, meio ambiente, pluralidade 

cultural, trabalho/consumo e saúde. Além disso, a AAPG busca alternativas para o 

enfrentamento da exclusão social, criando a Política de Inclusão de Pessoas com Deficiência 

da Amigos do Guri. 

O trabalho de acompanhamento dos alunos do Projeto Guri, por meio da Amigos do 

Guri, ocorre em conjunto com a rede de atendimento direcionada a esse público. Como já 

visto, a Amigos procura articular o trabalho de cada localidade onde haja um polo com o SUS, 

o SUAS e o SINASE.      

Sendo assim, o Projeto Guri, além das ações já citadas, afirma realizar capacitações 

para os funcionários, visando a ampliar o conhecimento e o atendimento aos alunos e suas 

famílias, em consonância com as Ações da Área Social que podem ser vistas no Anexo 16. 

Com relação à Política de Inclusão de Pessoas com Deficiência da Amigos do Guri, 

está estruturada em três eixos de trabalho: Formação (formar supervisores de 

desenvolvimento social , técnico e assistentes de instrumentos, integrando-os para alinhar 

ações e adaptar materiais, além de sensibilizar os profissionais  em relação à inclusão); 

acessibilidade (instrumentalizar e orientar os profissionais da Amigos do Guri, para 

fornecerem o acesso de instalações, adequação das edificações, sinalizações internas e 

externas e os serviços de transporte para viabilizar o acesso dos deficientes) e assessoria para 

implementação da Política de Inclusão (objetiva monitorar, avaliar e assessorar o grupo que 

desenvolve a Política de Inclusão da Amigos do Guri).   

Para iniciar a implementação da Política de Inclusão, além das capacitações, foi 

realizado um projeto-piloto com ações inclusivas no município de Estiva Gerbi 67 , que 

                                                           
67 Município da Região Sudeste do Estado de São Paulo. (SP-CIDADES, s/d) 
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apresenta, segundo informações do Projeto Político Pedagógico, alto índice de alunos com 

deficiência. 

A inclusão de pessoas com deficiência se apresenta como uma questão histórica e 

está ligada à conquista dos direitos humanos. Nesse sentido, ocorrem mobilizações de 

diferentes setores da sociedade na perspectiva de promover a sua inserção no mundo 

(entenda-se como “mundo” os diferentes campos da atividade humana), para que possam se 

reconhecer como sujeitos de direitos, merecedores de oportunidades iguais às dos outros. 

Verifica-se que ainda há muito a ser feito, mas as leis que protegem as pessoas com 

deficiência se ampliam, possibilitando cada vez mais a participação desses sujeitos na 

sociedade. Dessa forma, cabe verificar se os eixos de trabalho apresentados pela AAPG estão 

sendo contemplados, pois nem sempre o que está em documentos corresponde à realidade das 

instituições. 

Despertar e/ou fortalecer a consciência de cidadania com relação a importantes 

questões éticas, ambientais, sociais, culturais, humanitárias e de qualidade de vida – essa 

diretriz é desenvolvida dentro do projeto Guri Consciente, que promove palestras, reflexões e 

ações pautadas pelos seguintes eixos temáticos: meio ambiente e sustentabilidade, saúde, ética 

e diversidade e cidadania e direitos. As ações envolvem, por exemplo, doação de canecas de 

louça a todos os colaboradores em estímulo à substituição dos copos descartáveis, incentivo à 

prática da carona entre os empregados, sessões de cinema, além de palestras sobre saúde, 

consumo consciente, entre outras.  

Essas ações representam a preocupação da sociedade como um todo no que se refere 

aos acontecimentos que têm gerenciado o mundo nas últimas décadas. Preocupações que 

advém de diferentes segmentos da sociedade e que buscam alternativas para questões que 

assumem um papel cada vez mais relevante dentro da esfera mundial e que exigem soluções 

emergenciais de diferentes esferas internacionais. 

Para Medina e Santos (1999, p.18): 

 

Necessita-se de uma mudança fundamental na maneira de pensarmos 
acerca de nós mesmos, nosso meio, nossa sociedade e nosso futuro; 
uma mudança básica nos valores e crenças que orientam nosso 
pensamento e nossas ações; uma mudança que nos permita adquirir 
uma percepção holística e integral do mundo com uma postura ética, 
responsável e solidária. 

 

A partir das diretrizes estabelecidas pela área de Desenvolvimento Social, foram 

realizadas em 2010 diferentes ações, procurando não só conscientizar os alunos, como 
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também os funcionários da AAPG sobre a importância dessas questões. Com relação à 

educação ambiental, Loureiro (2001) afirma que ela pode ser vista como uma possibilidade de 

mudança da realidade e condições da qualidade de vida, se houver uma conscientização dos 

grupos e suas práticas sociais. Para isso, essa conscientização pode ser alcançada através da 

crítica constante sobre os fatos, diálogo e assimilação das informações. 

Muitos programas e projetos sociais têm trabalhado com os eixos temáticos 

apontados pelo Guri, em face das mudanças que se operam na sociedade. Observa-se cada vez 

mais a necessidade de uma conscientização sobre os problemas gerados pelo uso indevido dos 

recursos naturais, assim como um trabalho de conscientização dos sujeitos sobre seus deveres 

e direitos enquanto cidadãos. Entretanto, é preciso verificar o alcance desses projetos e 

programas, pois nem sempre as ações apresentam resultados capazes de promover mudanças 

significativas na vida de crianças e jovens considerados com em situação de risco, se não 

forem bem trabalhadas de forma eficaz. 

 

 

3.3.1 Os princípios básicos da AAPG 

 

 

A AAPG apresenta como a Diretoria de Desenvolvimento Social se relaciona com os 

seus três princípios básicos: a Educação para a Paz, os quatro Pilares da Educação e o Ensino 

Coletivo de Música. Os princípios básicos da AAPG, presentes no Projeto Político 

Pedagógico, mostram em quais aspectos estão pautadas as ações articuladas pela Diretoria de 

Desenvolvimento Social, sendo possível estabelecer uma comparação entre o que está no 

discurso e o que se apresenta, efetivamente, a partir de dados obtidos neste estudo.  

A AAPG traz como meta desenvolver em seus participantes: a tolerância e 

compreensão; a empatia e o comportamento não violento; a liberdade de pensamento, 

sentimento e expressão, o respeito a diversidade; a responsabilidade; a solidariedade; a 

criatividade; a autoconfiança, o trabalho em equipe, cooperação e comunicação, a 

conscientização do todo e a reflexão e o senso crítico. Para que isso ocorra, trabalha com 

temas como A Educação para a Paz, tema este amplamente discutido em diferentes segmentos 

da sociedade e motivo de campanhas diversas visando o respeito aos direitos humanos. Para 

isso, conta com os educadores musicais que buscam oferecer, além do ensino musical, ações 

que promovam os adjetivos apresentados acima. 
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Com as informações obtidas na área de Desenvolvimento Social, é possível comparar 

dados da pesquisa de campo com as propostas da AAPG registradas nos documentos, 

verificando se estão em consonância. Na análise da área da Diretoria de Desenvolvimento 

Social, são consideradas principalmente as ações voltadas à cidadania e à garantia dos direitos, 

como também a política de inclusão para pessoas com deficiência e o atendimento às famílias. 

As entrevistas realizadas com os coordenadores de polo, educadores musicais, 

auxiliar de polo, auxiliar artístico-pedagógico, alunos e pais podem ser vistas a seguir. 
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CAPÍTULO IV – ENTREVISTAS COM OS COORDENADORES  

E EDUCADORES DOS POLOS INVESTIGADOS 

 

 

4.1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS COORDENADORES E EDUCADORES 

DOS POLOS DO PROJETO GURI 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados das entrevistas realizadas com os coordenadores 

e educadores musicais dos polos investigados. Os dados foram compilados visando responder 

ao objetivo principal desta pesquisa, que consistiu na análise das ações socioeducativas 

desenvolvidas em dois polos do Projeto Guri, a fim de verificar se e como promovem a 

inclusão sociocultural de crianças, adolescentes e jovens. Investiguei, na primeira parte da 

pesquisa: o perfil dos profissionais na perspectiva de obter informações sobre as variáveis 

sexo, idade, residência; a formação inicial e continuada; as experiências no ambiente não 

formal e formal de ensino e o tempo de atuação no Projeto. Na segunda parte, direcionada as 

ações socioeducativas desenvolvidas nos polos, investiguei: os eventos realizados; a utilização 

de espaços não formais; as parcerias; a percepção em relação aos participantes e suas famílias; 

os ganhos, os problemas e os desafios enfrentados nas práticas cotidianas; a capacitação 

recebida para atuar no Projeto; os projetos especiais, as diretrizes na área social e a formação 

para emancipação e cidadania.  

Esse foi um momento importante para a pesquisa, pois permitiu dimensionar as ações 

socioeducativas sob diferentes aspectos, possibilitando o levantamento de outras questões e 

acrescentando informações relevantes ao trabalho.  

 

 

4.1.1 Análise dos dados das entrevistas – Parte 1 

 

 

 A análise das entrevistas parte dos dados referentes ao perfil dos coordenadores e 

educadores dos polos Distrito de Moreira César e Araretama e as variáveis para análise são: 

idade, sexo, município de residência, formação, Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado, curso 

em música, atuação no ensino formal (em caso positivo, qual curso), atuação na educação não 
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formal (em caso positivo, qual instituição), tempo de atuação no Projeto Guri, como conheceu 

o Projeto. 

Tais dados são fundamentais para a pesquisa, pois é preciso identificar quem são os 

profissionais que atuam no Projeto, uma vez que são responsáveis diretos pelos trabalhos 

desenvolvidos nas áreas educacional e social. Profissionais bem preparados, que conhecem o 

público com quem trabalham, entendem os problemas da comunidade local, em especial os 

participantes e suas famílias, que sabem a importância da educação formal e não formal, 

podem desenvolver ações que os auxiliem a buscar diferentes soluções para seus problemas.   

Outro aspecto relevante é a formação destes profissionais, pois para que a ação 

principal do Projeto, a educação musical, seja realizada dentro dos pressupostos do mesmo, é 

preciso que tenham formação adequada para atuar. Sendo assim, os dados foram compilados e 

apresentados em suas diferentes dimensões. 

Nos gráficos e tabelas a seguir são apresentados os dados quantitativos dos 

entrevistados. 

 

PERFIL DOS PROFISSIONAIS 
DOS POLOS INVESTIGADOS 

 

 

 

     

       

                     

 

TABELA 1 - Idade dos profissionais dos polos 

 

A tabela 1 apresenta o perfil dos entrevistados quanto à faixa etária. A maioria dos 

entrevistados (60%) tem entre 18 a 28 anos, caracterizando-se como um grupo jovem. É um 

grupo que nasceu entre as décadas de 1980 e a década de 1990, período em que o Brasil vivia 

grandes mudanças na política e na economia. A educação não formal, na década de 1990, 

passou a ganhar destaque na sociedade e no mundo do trabalho, pois se passou a valorizar a 

aprendizagem em grupos (GOHN, 2005). 

 

IDADE % Nº 

18 a 28 anos 60% 6 

29 a 39 anos 10% 1 

40 a 50 anos 30% 3 
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GRÁFICO 1 - Sexo dos entrevistados 

 

Dos 10 participantes da pesquisa, a presença de homens corresponde a 60%, o que 

sugere a predominância do sexo masculino. Os cargos de coordenadores dos polos 

investigados são geridos por mulheres. 

 

 

RESIDE NO MUNICÍPIO? QUAL? Nº 

SIM Nº NÃO Nº Taubaté  =  50% 5 

40% 4 60% 6 Lorena    =  10% 1 

TABELA 2 - Reside no município? 

 

 

Quando indagados onde residem, observa-se que a maioria dos entrevistados, cerca 

de 60%, reside em cidades próximas a Pindamonhangaba e apenas quatro moram no próprio 

município.  Tal fato é significativo, pois demonstra que em muitos projetos sociais os 

educadores são da própria comunidade, o que não se aplica neste caso. Por não morarem em 

Pindamonhangaba, é fundamental que busquem conhecer a realidade dos participantes, pois é 

a partir do conhecimento sobre ela que o educador deve buscar alternativas para os problemas 

enfrentados.  
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FORMAÇÃO % Nº de Entrevistados 

Ensino médio 10% 1 

Superior completo* 50% 5 

Superior incompleto 30% 3 

Ensino técnico em Música 10% 1 

2ª Graduação 10% 1 

TABELA 3 - Formação dos profissionais 

 

 

Outra questão fundamental para esta pesquisa está ligada à formação do educador, 

pois é a partir dela que o trabalho caminha em diferentes direções, atendendo ao educando em 

suas necessidades. Os entrevistados que possuem graduação (completa ou incompleta) 

correspondem à quase totalidade dos educadores (80%), fato que demonstra que há uma busca 

pela formação em nível superior. Um profissional já está na segunda graduação, sendo a 

primeira na área de exatas (Engenharia Mecânica); um possui o ensino médio completo e 

outro fez o curso técnico em música. 

A formação permite que o educador amplie seus conhecimentos sobre o mundo atual, 

como também, ofereça subsídios para compreender os problemas que emergem no meio 

profissional em que está inserido. Para ser um bom educador é preciso, além da teoria, 

consciência sobre seu papel dentro do grupo e conhecimento da realidade onde irá 

desenvolver suas ações. 

 

 

*SUPERIOR COMPLETO – Graduação nas áreas: Nº % 

Bacharelado em Música 1 10% 

Comunicação Social 1 10% 

Educação Artística (Habilitação em Música) 1 10% 

Pedagogia 1 10% 

Serviço Social 1 10% 

TABELA 4 - Graduação dos profissionais 

    



130 
 

 

A tabela 4 apresenta os cursos de graduação feitos pelos profissionais que atuam nos 

polos analisados. Observa-se que todos os cursos correspondem à área de Humanas. 

 

 

PÓS-GRADUAÇÃO QUAL ÁREA? Nº 

NÃO Nº SIM Nº 
Metodologia do Ensino das Artes = 

10% 
1 

70% 7 30% 3 Gestão                                           = 
10% 

   1 

Psicopedagogia Institucional       = 
10% 

   1 

 

FORMAÇÃO EM MÚSICA ALÉM DA 
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO: 

QUAL? Nº 

NÃO Nº SIM Nº  Conservatório - Percussão          = 10% 1 

80% 8 20% 2 Técnica Vocal - Nível                  = 10% 1 

TABELA 5 - Pós-Graduação 

 

 

O Projeto auxilia os profissionais que estão fazendo pós-graduação, por isso, um 

dos educadores acha que esse auxílio deveria estender-se para os graduandos também. 

Além disso, dos dez entrevistados, dois possuem formação em música em escolas 

particulares, sendo um, direcionados para a técnica vocal e um para percussão.  

Segundo informações da área de comunicação do Projeto Guri, para atuar como 

coordenador de polo é exigido, no mínimo, o segundo grau completo, residir no próprio 

município, possuir experiência profissional comprovada em trabalho com crianças e/ou 

adolescentes (escolas, entidades ou instituições legalmente constituídas, conselho tutelar ou 

similar) e ter noções básicas sobre as ferramentas da internet. Os coordenadores dos polos 

analisados atendem ao solicitado, pois concluíram o Ensino Superior, com especialização 

em Gestão e em Psicopedagogia Institucional. Neste caso há um conhecimento formal 

sobre gestão e práticas pedagógicas, o que, provavelmente, deve auxiliá-los na condução 

dos trabalhos desenvolvidos nos polos.  
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ATUA OU ATUOU NA EDUCAÇÃO 
FORMAL? 

QUAL FUNÇÃO? Nº 

NÃO Nº SIM Nº Docente 40% 4 

30% 3 70% 7 

Estagiário 10% 1 

Auxiliar de Escola 10% 1 

Assistente Social 10% 1 

TABELA 6 - Atua ou atuou na Educação Formal 

 

Sobre a atuação na educação formal, evidencia-se que a maioria dos entrevistados 

(70%) possui experiência na área. Do total, que possui experiência na educação formal, 

40% atua ou atuou como docente, 10% como estagiário, 10% como auxiliar de escola e 

10% como assistente social, o que demonstra uma gama de saberes anteriores 

compartilhados com a educação não formal, servindo, assim, como base para a construção 

de novos saberes.  

A questão da formação profissional é importante para o direcionamento do 

trabalho realizado nos polos, pois contribui para um olhar mais apurado sobre o processo 

educativo, em especial a educação não formal, permitindo que a teoria se articule com a 

prática a partir das necessidades apresentadas pelo grupo trabalhado. 

 

TABELA 7 - Atua ou atuou na Educação Não Formal 

 

Já na educação não formal, verifica-se que 80% dos profissionais atua ou já atuou 

na educação não formal. Desse total, 60% tem experiência em projetos sociais, o que lhes 

dá, teoricamente, subsídios para desenvolverem um trabalho pautado na realidade que 

ATUA OU ATUOU NA EDUCAÇÃO 
NÃO FORMAL? COMO? Nº 

NÃO Nº SIM Nº Aulas Particulares 10% 1 

20% 2 80% 8 
Igreja 10% 1 

Projetos Sociais 60% 6 
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permeia a educação não formal, isto é, (pressupõe-se que) conhecem as dificuldades que os 

participantes e os projetos enfrentam, como também, os benefícios e as conquistas que 

podem vir, em contrapartida.  

 

TEMPO NO PROJETO ATÉ 
FINAL DE 2012 

TOTAL DE 
ENTREVISTADOS 

% 

Até 1 ano - - 

2 a 4 anos 4 40% 

5 a 6 anos 4 40% 

+ de 7 anos 2 20% 

TABELA 8 - Tempo no Projeto até final de 2012 

 

Do total de entrevistados, 60% estão no Projeto há mais de cinco anos, 

pressupondo-se que conhecem a comunidade e os objetivos do Projeto. Apenas dois dos 

profissionais entraram no ano de 2012. Os profissionais do Polo Distrito de Moreira César 

afirmaram que mesmo o polo tendo mudado de endereço, já conheciam o Distrito, por isso, 

os problemas enfrentados pelos participantes lhes são comuns. Quanto a essa questão, é 

fundamental que os educadores tenham todas as informações sobre as comunidades e as 

questões socioculturais e econômicas que as permeiam para que possam atuar de acordo 

com as necessidades dos grupos. 

 

COMO CONHECEU O PROJETO? Nº 

Amigos/conhecidos 60% 6 

SITE 20% 2 

Propaganda/TV/Rádio/Jornal/Panfletos 10% 1 

Outros 10% 1 

TABELA 9 - Como conheceu o Projeto 

 

Um fato que se evidencia nesta pesquisa é que um meio de divulgação do Projeto são 

os amigos e conhecidos, o que corresponde a 60% dos entrevistados. Os profissionais 

afirmaram que a indicação partiu de quem já trabalhou ou trabalha no Projeto. 

Por fim, apesar de somente 20% dos profissionais terem conhecido o Projeto por 

meio do site, evidencia-se o poder das novas tecnologias, em especial, da internet, pois foi por 
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meio dela que os entrevistados acessaram o site e puderam se inteirar do Projeto e do processo 

de seleção. A introdução das novas tecnologias promoveu mudanças na dinâmica social e 

cultural, superando fronteiras e produzindo novos atores, conectados às redes. Além de 

agrupar conhecimentos, mobilizar grupos em torno de interesses em comum e alcançar as 

informações com mais rapidez, a internet é um recurso tecnológico que está em constante 

mutação, sempre apresentando novidades e possibilidades. 

Para Daniel Gohn (2011, p.27), 

 

Com os diversos canais de fluxo informacional digitalizados, elevados 
à potência máxima depois da popularização da internet, obter uma 
determinada informação já não significa um desafio tanto quanto em 
épocas passadas. 

 

Os dados compilados nesta análise apontam o perfil dos profissionais que atuam nos 

polos investigados, permitindo que algumas conclusões fossem tiradas, a saber: os 

profissionais moram, em sua maioria, fora do município de Pindamonhangaba, possuindo 

experiência na educação formal e não formal, o que lhes dá uma bagagem importante para 

atuarem nas comunidades atendidas. Terem conhecido o Projeto por meio do site evidencia a 

influência que a internet assume na vida das pessoas e que, especialmente, no caso do Guri, é 

necessária, pois a AAPG mantém Projetos Especiais direcionados para a participação dos 

profissionais em atividades interativas no site da instituição.  

Outro fator relevante, é que os profissionais conhecem o Projeto, pois estão há mais 

de um ano atuando nos polos analisados e possuem formação adequada para trabalharem 

neste segmento. Sendo assim, esta parte do trabalho conclui que os profissionais que atuam 

nos polos possuem qualificação necessária para atuar no Projeto, cabendo agora verificar 

como as ações socioeducativas desenvolvidas por eles estão sendo contempladas nas 

dimensões analisadas. 

A segunda parte das entrevistas, direcionadas para as ações socioeducativas, vem a 

seguir, acompanhada da análise dos dados. 

 

4.1.2 Análise dos dados das entrevistas – Parte 2 

 

           A segunda parte das entrevistas foi direcionada às ações socioeducativas desenvolvidas 

nos polos selecionados, destacando o olhar dos profissionais para as atividades realizadas. A 

principal ação socioeducativa apresentada pelo Projeto Guri é o ensino coletivo de música que 
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pode se apresentar na prática de instrumentos e/ou no aprendizado do canto/coral, mas há 

também outras ações desenvolvidas na área social que foram abordadas nas entrevistas. 

 

 

4.1.2.1 Eventos realizados e parcerias 

 

 

Quanto aos eventos, observa-se que são apresentadas duas realidades bem diferentes. 

No polo Araretama, os alunos mais experientes realizam algumas apresentações que são feitas 

de acordo com as solicitações da prefeitura e do patrocinador, recebendo o suporte necessário, 

como ônibus, lanche, acomodação etc. Nos encontros realizados entre os polos todos os 

alunos participam, mas a presença nos demais eventos depende da vertente do Projeto 

contemplada, ou seja, o naipe desejado, a saber: Canto Coral, Cordas, Percussão etc., o qual é 

determinada pelo patrocinador. As apresentações têm ocorrido com menos frequência, em 

virtude da perda de espaço, que acarretou o final da banda do Projeto.  

Já no polo Distrito de Moreira César, por serem alunos iniciantes, nenhuma 

apresentação foi realizada durante o ano, sendo previsto apenas um evento para os pais no 

final do segundo semestre, ou seja, em dezembro de 2012. Tal fato é resultado dos problemas 

enfrentados por este polo no decorrer do ano, que o fez não só mudar de endereço, como 

também, perder a maioria dos participantes, obrigando-o a captar alunos novos. 

Quanto aos parceiros, os polos mantêm parcerias com a prefeitura de 

Pindamonhangaba, as redes de atendimento locais (SUS, SINASE, SUAS e CMDCA) e com 

o patrocinador local. A prefeitura oferece, além do espaço, materiais diversos, como, por 

exemplo, móveis, cadeiras, computador, telefone, fax, artigos de papelaria etc., ainda que de 

forma precária, segundo os entrevistados. 

Diante do exposto, conclui-se que, para que haja a inclusão sociocultural, é preciso 

que os alunos participem de diferentes eventos, nos quais estariam em contato com o cunho 

cultural, educacional e social de suas regiões e outras, promovendo assim, a integração como 

indivíduos e estabelecendo relações com outros âmbitos da sociedade.  

A inclusão sociocultural, para que seja efetivada, depende não só da ação dos 

profissionais que atuam nos polos, mas também das ações dos parceiros locais, regionais e 

patrocinadores, pois estes garantem a participação dos alunos em diferentes eventos, assim 

como, oferecem suporte para que as atividades de rotina sejam concretizadas nos polos.  
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Diante dos dados apresentados verifica-se que ainda há problemas em relação a 

participação dos parceiros e patrocinadores, pois são identificadas necessidades nos polos que 

não foram supridas, as quais se apresentam na falta de recursos físicos e materiais e a pouca 

participação em eventos diversos.  

Quanto ao trabalho na área social, poucos foram os encaminhamentos para esta área, 

observando-se que é um trabalho que precisa ser mais sistematizado, pois não é feito um 

trabalho de divulgação mais específico. 

Sendo assim, a inclusão sociocultural é realizada, mas ainda carece de apoio em 

algumas dimensões. 

 

 

4.1.2.2 A utilização de espaços não formais e a presença do polo na comunidade 

 

 

Na pergunta direcionada aos profissionais do polo sobre a utilização de espaços não 

formais, “Se facilitam ou não a entrada e permanência dos participantes”, a maioria 

afirmou que esses espaços colaboram para a entrada e permanência dos alunos porque os 

polos estão localizados em pontos estratégicos, que incluem o fácil acesso das famílias 

(porque conhecem o local) e a localização em bairros carentes. Também afirmaram que, por 

não haver “uma rigidez nas normas” e não terem “o compromisso da escola”, o Projeto 

“aguça a curiosidade das crianças”.  

Neste sentido, já que estão localizados em lugares carentes e o curso é gratuito, a 

participação da comunidade é facilitada. Sobre a falta de rigor ou rigidez, elas não podem 

estar atreladas à falta de “compromisso”, ao não cumprimento do que é proposto pelo Projeto, 

nem ser pensadas como uma atividade que se faz quando “bem quiser”. Independente do 

ambiente ser formal ou não, é necessário que o aluno cumpra com o seu papel, pois os 

resultados, mesmo que diferentes da educação formal, são esperados pelo próprio 

participante, sua família e profissionais envolvidos Os objetivos e as peculiaridades de cada 

campo devem servir para preparar o indivíduo para a vida em sociedade. Portanto, um campo 

não substitui o outro e ambos devem estar bem estruturados, com suas regras claras para que o 

educando possa se desenvolver de acordo com os propostos. 

Quando questionados sobre como viam a presença do polo na comunidade, apenas 

um entrevistado afirmou que, devido ao polo ter pouco tempo na comunidade, não poderia dar 

uma resposta precisa. Os demais afirmaram que veem de forma positiva e deram as seguintes 
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respostas: “uma grande oportunidade na formação de crianças e adolescentes”; “consegue 

tirar bastante crianças da rua”; “algumas exercem essa profissão”; “ torna o pensamento 

mais crítico em relação a música”, “facilita a participação do público-alvo, pois a 

comunidade pode entrar e ver como o Projeto é desenvolvido”, “é uma alternativa para o 

desenvolvimento de atividades não realizadas nas escolas formais” e “amplia o repertório”. 

É bom ressaltar que três dos entrevistados acham significativo o fato de as crianças saírem das 

ruas, o que já se apresenta como um dado importante, pois como já foi visto anteriormente 

nesta pesquisa, as crianças, adolescentes e jovens perdem, muitas vezes, a condição de 

escolher o que desejam fazer, pois o ócio, em regiões de vulnerabilidade social, está 

relacionado a violência.  

Neste caso, observa-se que os profissionais apontam que a música contribui de forma 

positiva na comunidade, ou seja, veem a presença dos polos nas comunidades como um meio 

de oferecer aos participantes o acesso ao conhecimento musical, podendo oportunizar novas 

possibilidades de aprendizagens para direcioná-los para o trabalho e a formação pessoal. 

Entretanto, a ideia da participação no Projeto como forma de tirar a criança da rua, remete-nos 

a discussão sobre o ócio só ser permitido para as classes mais favorecidas, o que representaria 

uma privação de direitos e escolhas para quem não é dessas classes. Este é uma discussão que 

deveria ser realizada dentro do Projeto, para que essa visão estereotipada pudesse ser revertida 

à uma análise das necessidades de cada indivíduo e do grupo. 

  

4.1.2.3 A percepção em relação aos participantes e suas famílias 

 

 

Ao serem indagados sobre o que consideram primordial no atendimento aos 

participantes, as respostas foram diversas. Segundo os profissionais do Projeto o primordial é: 

“carinho, organização, exemplo”, “disposição”; “é um conjunto, o social e a música, pois 

poucos alunos vão se tornar profissionais e grandes músicos”; “atenção, qualidade de 

ensino”; “o contato direto das famílias, a disciplina” e a “educação musical”. 

As respostas apresentadas apontam algumas questões importantes. A primeira afirma 

que o carinho e a atenção são necessários no atendimento aos participantes. Tal fato explicita 

a preocupação destes profissionais em relação às necessidades dos alunos, pois percebem a 

carência de afeto e atenção que muitos deles podem ter, em virtude de diferentes problemas 

que apresentam em seus cotidianos.  Estes profissionais percebem que são vistos como 
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exemplos, por isso, precisam apresentar um trabalho organizado, de qualidade e feito com 

disposição para atender aos grupos.  

Com relação às mudanças que observaram e observam nos participantes depois da 

entrada no Projeto, os educadores apontaram os seguintes aspectos: “disciplina”; “melhora 

no rendimento escolar e a convivência com a família”; “a musicalidade aumenta e a 

concentração”; “eleva a autoestima”; “ficam criativos e o gosto pelas artes aflora”. Esses 

benefícios já foram apontados por estudiosos do tema, como Bréscia (2011, p.14) que fala 

sobre o trabalho de musicalização e sua importância para os educandos: 

 

O trabalho de musicalização deve ser encarado sob dois aspectos: os 
aspectos intrínsecos à atividade musical, isto é, inerentes à vivência 
musical: alfabetização musical e estética e domínio cognitivo das 
estruturas musicais; e os aspectos extrínsecos à atividade musical, isto 
é, decorrentes de uma vivência musical orientada por profissionais 
conscientes, de maneira a favorecer a sensibilidade, a criatividade, o 
senso rítmico, o ouvido musical, o prazer de ouvir música, a 
imaginação, a memória, a concentração, a atenção, a autodisciplina, o 
respeito ao próximo, o desenvolvimento psicológico, a socialização e 
a afetividade, além originar a uma efetiva consciência corporal e de 
movimentação. 

 

Os resultados evidenciam que o ensino de música coletivo tem promovido mudanças 

na vida dos participantes e suas famílias, despertando a criatividade e o gosto pelas artes, além 

de proporcionar uma melhora pessoal, como a concentração, a disciplina e a melhora no 

rendimento escolar e na relação com a família.  

Quanto à imagem que fazem dos participantes, os profissionais responderam que são 

crianças, adolescentes e jovens com “vontade de aprender, de conhecer um mundo novo”; 

“crianças e adolescentes dispostos a crescer individualmente e socialmente”. Apenas um 

educador respondeu que os participantes “são crianças carentes”. Todos os profissionais 

afirmaram que o Projeto atende todas as classes sociais e dois explicaram que só os mais 

carentes é que acabam aparecendo para participar. 

Tais dados indicam que os profissionais, em sua maioria, veem os participantes como 

indivíduos que buscam melhorar tanto no aspecto pessoal, como social, com vontade de 

aprender música e ampliar seus horizontes. A visão de que são apenas “crianças carentes”, 

não condiz com a fala da quase totalidade dos profissionais. Isto evidencia uma visão maior 

sobre as necessidades dos grupos atendidos.  

Nas perguntas “Como é sua relação com os participantes?”, “Como você resolve 

os problemas apresentados?” e “Quais são os problemas mais comuns?”, os educadores 
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afirmaram ter boa relação com os participantes, procurando resolver os problemas com 

diálogo e apenas aqueles problemas mais sérios são encaminhados para a coordenadora e 

assistente social. Os problemas mais comuns, segundo eles, são a falta de disciplina e os 

problemas com a frequência, pois acaba dificultando o desenvolvimento do trabalho. 

Segundo os profissionais, todos os alunos que procuram o Projeto são atendidos, pois 

não há prioridade para os mais carentes. Somente quando são encaminhados via ordem 

judicial, mesmo que não seja o período de matrículas, é que devem acatar e priorizar. 

Sobre a relação com as famílias e a participação das mesmas no Projeto, a fala 

recorrente entre os entrevistados foi que o diálogo pode aparecer em diferentes situações, ou 

seja, diariamente, ao término das aulas, em reuniões ou nas apresentações dos grupos. 

Consideram importante a participação das famílias, mas acham que elas poderiam interagir 

mais com as atividades do Projeto. Alguns pais apenas deixam os filhos e vão embora e, 

muitas vezes, nem comparecem aos eventos. Mas, em contrapartida, há aqueles estão sempre 

procurando saber da evolução dos filhos e conversam com os educadores em diferentes 

momentos. 

Quando os profissionais foram indagados sobre a presença das famílias nas 

apresentações realizadas pelos alunos, responderam que isso ocorre sempre que possível, pois 

algumas vezes os participantes vão para outra cidade ou espaços contratados, não sendo 

permitida a presença dos mesmos. 

 

 

4.1.2.4 Os problemas, os ganhos e os desafios enfrentados nas práticas cotidianas 

 

 

Segundo os educadores, os desafios que enfrentam nas práticas cotidianas estão 

direcionados para ações que possibilitem manter os alunos durante o ano nos polos e as 

questões que envolvem a própria aprendizagem de música, pois é difícil ensinar para três 

níveis em uma única turma.  Dois educadores relataram a carência dos alunos em relação a 

comida, higiene, vestuário e problemas com a infraestrutura. 

De fato, um dos problemas mais explicitados pelos profissionais dos dois polos foi 

justamente a questão da infraestrutura. Quando indagados sobre essa questão, apenas um 

educador remeteu a resposta para o trabalho didático. Todos os outros nove entrevistados 

responderam que existem problemas como: falta de espaço físico, materiais, equipamentos, 

instrumentos de qualidade, condições de gestão, segurança e espaço compartilhado com uma 
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creche. Quanto aos instrumentos cedidos pelo Polo Regional, os profissionais informaram que 

cada aluno possui um específico, sem nenhum problema, apenas ocorre uma demora na 

aquisição de novos ou conserto dos velhos, que vão para a Luteria, no Polo Regional. Os 

instrumentos não são levados para casa para que os participantes possam ensaiar, fato este, 

contrário ao que foi divulgado pelo Projeto em 2012, no site. 

Mesmo que o polo Distrito de Moreira César apresente problemas de infraestrutura, 

os profissionais que lá atuam ficaram felizes com a mudança para este local, pois passaram a 

ter mais alunos. No espaço anterior dividiam salas com o Projeto Jataí, um projeto de 

educação musical, que acabava por captar os alunos que faziam parte do Guri, pois ofereciam 

outras atividades complementares.  A fala da coordenadora do polo Distrito de Moreira César 

reafirma o fato: 

 

No final nós achamos bom que isso tivesse acontecido, pois o outro 
projeto pegava nossos melhores alunos, mais avançados, e oferecia 
outras atividades no contraturno, além da música. Nós também não 
conseguíamos preencher todas as vagas por causa disso. 
(COORDENADORA DE POLO, 2012). 

       

Diante desses problemas, perguntei sobre o maior incentivo oferecido para atuar no 

Projeto. A fala de uma dos educadores deve ser registrada: 

 

São as crianças. Ver a criança tocando, oferecer um futuro 
relacionado a Arte é o meu maior incentivo. Tenho um aluno que 
ainda está aqui, mas já conseguiu entrar na Faculdade de Música. 
Ele conseguiu uma bolsa. (EDUCADOR MUSICAL, 2012) 

 

Ele expõe a satisfação com o sucesso do seu aluno, o que o mantém animado para 

continuar esse trabalho. Mas, não foi só a fala desse educador que destacou a satisfação em 

realizar este trabalho. A maioria deles respondeu que ver a realização musical dos alunos é o 

que mais os motiva, pois o incentivo está na “paixão pela música e pela área social”. 

Na educação, em todas as esferas, é preciso entender os problemas e as dificuldades 

presentes na vida dos participantes. Por isso, além de toda intencionalidade que há por trás de 

qualquer campo educativo, um bom trabalho também está pautado na satisfação e felicidade 

que tal prática pode proporcionar. Rios (2001, p.135) explica a ideia de felicidade relacionada 

ao ofício de educador, segundo ela: 
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Podemos tornar mais precisa esta idéia de felicidade, se a 
considerarmos como concretização de uma vida digna, realização – 
sempre buscada – do ser humano, algo que se dá em processo, e que 
não experimenta apenas individualmente, mas ganha seu sentido pleno 
na coletividade, no exercício conjunto da cidadania. 
 

Portanto, a felicidade deve ser fonte de realização tanto para quem ensina, com para 

quem aprende.  

 

 

4.1.2.5 A capacitação recebida para atuar no Projeto 

 

 

Na pergunta feita aos entrevistados “Você recebeu capacitação para atuar no 

Projeto?”, as coordenadoras afirmaram que, ao entrar no Projeto, a AAPG oferece uma 

semana de capacitação para coordenadores e depois mais uma durante o ano. Esse tipo de 

capacitação (com duração de uma semana) demanda muitos custos com hospedagem, 

alimentação, transporte etc., por isso ocorre só uma vez ao ano, podendo ser realizada em 

qualquer um dos Polos Regionais de São Paulo. A coordenadora que ingressou no Guri no 

ano de 2012, afirma não ter recebido nenhuma capacitação inicial, ou seja, somente participou 

das capacitações oferecidas pelo Polo Regional de São José dos Campos.  

Quase todos os educadores disseram que participaram de capacitações. Algumas 

dessas capacitações ocorreram no início do ano letivo, outras em Polos Regionais situados em 

diferentes cidades. Nessas capacitações, receberam informações sobre o trabalho social que 

deve ser desenvolvido nos polos e as práticas cotidianas. Um dos educadores demonstrou 

muito interesse em participar das mesmas, pois, segundo ele, “o currículo fica melhor”. 

Entretanto, essas capacitações não são realizadas constantemente, apenas uma ou duas vezes 

ao ano. Inclusive, um educador que entrou em 2012 não foi convocado para participar de 

nenhuma formação até o final deste mesmo ano. 

Essa questão é muito importante, pois um das afirmativas do Projeto está ligada 

diretamente à formação dos educadores.  Para que possam atuar dentro das propostas do 

Projeto, afirma que são realizadas “capacitações constantes”, o que se observa não 

corresponder aos fatos. 
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4.1.2.6 O principal projeto: o ensino coletivo de música 

 

 

Quanto a principal ação socioeducativa, a educação musical, as profissionais 

forneceram as seguintes informações.  

A música é considerada por eles a principal ação socioeducativa, mas afirmam que 

são realizadas ações na área social. Segundo alguns educadores do polo Araretama, a 

ocupação pela creche de espaços antes destinados às aulas do Projeto Guri, fizeram com que 

os cursos de Sopro, Cordas Graves e Agudas fossem suspensos, não sobrando, portanto, 

muitas opções para a aprendizagem de instrumentos. Os cursos mais procurados são os de 

Violão, Percussão e Canto Coral, no polo Araretama e, Percussão, no polo Distrito Moreira 

César. 

Na pergunta “Você conhece outro Projeto de Educação Musical realizado na 

região?”, apenas um entrevistado disse não conhecer, o restante do grupo afirmou saber quais 

eram, explicando que o que diferenciava o Projeto Guri dos demais era o atendimento na área 

social. Apenas um educador respondeu que a organização e a estrutura é que diferencia o 

Guri. 

Ao serem questionados sobre se todas as aulas são coletivas ou se há algum 

atendimento individualizado, os educadores responderam que as aulas são realizadas 

coletivamente, mas que há um plantão de dúvidas, ou seja, quando os participantes 

necessitam, o professor se disponibiliza a explicar novamente o conteúdo abordado em aula, 

num determinado horário. Os educadores disseram que para ampliar o repertório musical dos 

alunos procuram utilizar gêneros variados e estilos diferentes. Para isso, sugerem aos 

participantes vídeos, CDs, livros e métodos que possam auxiliá-los. 

 

 

4.1.2.7 Os projetos especiais e as diretrizes na área social 

 

 

Ao serem indagados sobre os Projetos Especiais, três educadores não souberam dizer 

quais eram e o que faziam. Evidenciou-se um desconhecimento sobre o assunto ou o termo 

utilizado (Projetos Especiais), mas quando os mencionei, demonstraram saber do que se 

tratava. Três entrevistados afirmaram que existiam nos polos CDs e o Acervo, os quais 

poderiam ser usados por todos. Um educador demonstrou conhecer bem o assunto, afirmando 
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que, em Lorena, havia o Grupo de Referência com cinco alunas do polo Araretama, e 

completou que essas alunas tiveram a oportunidade de se apresentar em uma casa de shows 

em São Paulo, abrindo o espetáculo “João Nonato Coral e Percussão”.  

As aulas-espetáculo e o intercâmbio de polos não foram citados pelos educadores, 

apenas pelas coordenadoras de polo. A coordenadora do polo Araretama informou que o polo 

participa das aulas-espetáculo e do intercâmbio sempre que possível. Segundo ela, alguns 

alunos desse polo conseguiram Bolsa de Estudos e frequentam as aulas de Canto Coral, duas 

vezes por semana, na cidade de Lorena. Elas recebem um auxílio em dinheiro para as 

despesas e fazem parte do “Grupo de Referência”
68. 

Ainda, segundo a coordenadora desse polo, alguns alunos ao completarem (ou 

estando na iminência de completar) dezoito anos, conseguem vaga na Banda Euterpe69, de 

Pindamonhangaba, considerada uma das bandas mais antigas do Brasil. Há também o caso de 

um aluno que conseguiu uma bolsa de estudos em uma Faculdade de Música local. Ela afirma 

que muitos ex-alunos dos polos acabam se tornando professores do próprio Projeto, como 

também passam a tocar em bandas, casamentos etc.  

A partir da informação da coordenadora sobre a presença de participantes e ex-

participantes na Banda Euterpe, procurei na internet informações sobre ela para possível 

contato.  Consegui, por meio de correio eletrônico, comunicar-me com o presidente e Maestro 

da Corporação Musical que, diante das minhas indagações acerca da participação de alunos e 

ex-alunos do Projeto Guri na Banda, respondeu: 

 

Sou o presidente e Maestro da Corporação Musical Euterpe, esta 
entidade tem uma parceria com o Projeto Guri, onde acolhemos 
alunos e ex-alunos que saem do Projeto e não tem como dar 
continuidade com seus estudos. Temos um projeto que se Chama 
Banda de Aprendizes da Corporação Musical Euterpe, onde 
fornecemos toda a estrutura e infraestrutura para que o aluno dê 
continuidade para seu estudo musical, fornecendo até o instrumento 
musical para que ele possa levar para sua residência e melhore seu 
rendimento musical. Este projeto visa a formação de músicos para 
dar continuidade ao trabalho da Corporação Musical Euterpe, com 
isso os alunos também abrem o leque para o campo de trabalho na 
área musical. Quando o aluno chega a um nível satisfatório no 
projeto ele é convidado para participar da Banda principal da 
Corporação Musica Euterpe. O aluno passa para estagiário e começa 
a receber uma ajuda de custo para incentivar e ajudar seu estudo. Ao 
abrir vagas para músicos participarem da Banda Principal, o 

                                                           
68  O Grupo de Referência é composto pelos melhores alunos do polo que além da bolsa, participam de 
apresentações em outros contextos. 
69 A Corporação Musical Euterpe comemorou 187 anos de existência em 2012, sendo considerada uma das mais 
antigas do país. (PINDAMONHANGABA, 31/08/2012) 
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estagiário é convidado para prestar os testes necessários, passando 
nos teste, se tornam efetivos da Banda, recebendo um salário para 
suas despesas.  Hoje temos 10 ex-alunos do Projeto Guri, sendo que 
04 são estagiários, fazem parte da banda de aprendizes e participam 
como estagiários da Banda Principal. Os outros 06 já são músicos 
efetivos da Corporação. Inclusive uma aluna destes 06 é nossa 
Educadora Musical no nosso Projeto de Musicalização Infantil com 
Flauta Doce para crianças a partir de 08 anos.  
Na Banda de Aprendizes temos 12 alunos que ainda fazem parte do 
Projeto Guri e 09 alunos que são ex-alunos do Projeto Guri por 
motivo do Guri não ter aulas no horário da manhã em nossa cidade. 
Desses 09 alunos não estão incluídos os 04 alunos que foram 
mencionados como estagiários da Banda Principal. Temos também 10 
alunos que não participaram do Projeto Guri, que foram 
alfabetizados musicalmente pelos nossos projetos e deram 
continuidade aos estudos. Além dos alunos e ex-alunos temos também 
08 músicos efetivos da Corporação que trabalham no Projeto Guri, 
06 como Educadores Musicais, 01 como Auxiliar Pedagógico 
(Tecladista) e 01 como Auxiliar de Polo. 

 

Com relação ao termo “parceria” utilizado pelo Maestro, a coordenadora informa que 

esta ocorre apenas no sentido de propiciar apoio aos alunos que não podem dar continuidade 

aos estudos no Projeto, seja pela idade ou por problemas com horário, e aqueles que têm 

condições de participar do Projeto e da Banda, como foi mencionado acima. 

Os Projetos Especiais “Luteria” e “Revista Espaço Intermediário”, não foram 

mencionados pelos educadores. Apenas uma coordenadora explicou que os instrumentos 

danificados são encaminhados para a Luteria e que há a Revista disponibilizada on line, mas 

desconhece se ocorre a participação dos alunos. Observa-se que não houve um trabalho 

desenvolvido nesse sentido, pois o desconhecimento sobre este Projeto Especial pelos 

entrevistados colabora para a não participação dos alunos. 

Ao serem indagados sobre “o Projeto Guri ser mais musical ou social”, metade 

dos entrevistados acha que o Projeto é mais social, enquanto a outra metade considera que o 

Projeto desenvolve os dois trabalhos. Um educador e uma coordenadora responderam 

respectivamente: 

 

A ideia é que os dois andem juntos. Aqui nesse polo creio que o 
musical vem se destacando, já que não tem tanta necessidade social 
em minha turma. (EDUCADOR MUSICAL) 
 
 O Projeto é musical, mas encaminha todos os casos, conforme for 
necessário, para a rede socioassistencial. (COORDENADOR DE 
POLO) 
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Isso ocorre, segundo a coordenadora, porque há uma mobilização tanto no sentido de 

oferecer a aprendizagem musical, como no sentido de encaminhar os casos necessários para 

as redes locais. Ela informou que, ocorrendo qualquer problema com um participante, a 

família é chamada para conversar e, dependendo do caso, faz o encaminhamento para a rede 

competente. Por isso, a equipe busca, na primeira reunião, deixar claro que o Projeto não é só 

musical e que ele visa a atender os participantes em todos os sentidos, social e educativo. 

Inclusive, quando os alunos faltam mais de três vezes seguidas, é feito um contato para saber 

o motivo das faltas ou da desistência e, se preciso, o pessoal do Guri vai até a residência para 

ver quais são as dificuldades do participante.  Nas visitas realizadas nos polos, pude observar 

a preocupação dos profissionais em informar quais alunos tinham faltado e entregar as 

justificativas de ausência. 

É importante ressaltar que, de acordo com as coordenadoras, os encaminhamentos 

são feitos após contatos com o Polo Regional. Dependendo do caso, o Polo Regional envia 

uma psicóloga para avaliar a necessidade ou não do encaminhamento. Então, a profissional 

conversa com o participante e a família em questão, a fim de verificar a urgência do caso. 

Segundo as coordenadoras, a psicóloga sempre comparece ao polo quando solicitada.  

Sobre as questões “Há pessoas deficientes nos polos? Como é desenvolvido esse 

trabalho?”, as coordenadoras afirmaram que não há nenhum caso nos polos.  

Outra pergunta feita aos profissionais do Projeto foi “Você conhece o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e as Diretrizes da Educação Para a Paz?”.  

Os profissionais que atuam nos polos, aos serem indagados sobre tais questões, 

afirmaram já ter um conhecimento sobre as mesmas. Entretanto, apenas a coordenadora de um 

dos polos e um educador musical souberam discorrer sobre o tema, explicando que procuram 

atender as propostas do Projeto. O educador musical afirmou ter um conhecimento mais 

aprofundado sobre isso, por tê-lo estudado para prestar um concurso.  

Quanto ao ECA, o mesmo aconteceu. Os dois profissionais citados sabiam discorrer 

sobre o documento, entretanto, os demais disseram saber da existência do mesmo, mas não 

conhecer os pontos principais. Tal fato merece atenção, pois é de suma importância analisar e 

compreender o Estatuto da Criança e do Adolescente como instrumento de apoio diante dos 

problemas e vulnerabilidades existentes nas comunidades assistidas, pois representa um 

suporte na defesa dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, direito esse contido 

na Constituição Federal de 1988. 

Na pergunta “Quais os temas educativos abordados no Projeto com os alunos?”, 

os entrevistados elencaram os seguintes temas: respeito, meio ambiente, cidadania, inclusão, 
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solidariedade e ética. O tema sustentabilidade não recebeu nenhum voto. Os alunos do polo 

Araretama, segundo a coordenadora, desenvolveram um pequeno trabalho envolvendo 

reciclagem e jardinagem. Entretanto não é sempre que isso acontece, pois falta espaço. Ela 

afirma que é realizado um trabalho de conscientização para que as crianças, adolescentes e 

jovens preservem o meio ambiente. 

 

 

4.1.2.8 A formação para a emancipação e a cidadania 

 

 

Na pergunta “De que forma as ações socioeducativas promovidas pelo projeto 

contribuem para a emancipação e a cidadania de crianças e jovens?”, as respostas dos 

entrevistados foram:  

 

A ação do educador coopera para a melhora e mudança no 
comportamento dos alunos, tenho visto ótimos resultados no 
desenvolvimento dos alunos, na melhora do comportamento, da 
linguagem e das perspectivas sociais. 
 
Através da própria música e seus benefícios. É através da forma que o 
educador lida com cada situação em sala de aula. 
 
Apresentando cultura para os alunos, isso já é uma grande vitória 
para a cidadania. 
 
Através da convivência entre professor e aluno. 
 
Desenvolve a concentração, raciocínio, autoestima, socialização e 
criatividade. É com isso que as crianças e adolescentes terão uma 
melhor perspectiva de vida. 
 
A partir da inclusão destas crianças e jovens em outras atividades 
direcionadas para o aperfeiçoamento da prática musical ou a 
participação em atividades musicais que possam auxiliá-las na 
formação ou profissão. 
 
Oferecendo atividades reflexivas, além de musical, onde os alunos 
possam refletir sobre as suas atitudes, fazer autocrítica de suas ações 
e buscar mudanças de atitudes. 

 

Apenas um educador não considera que as ações socioeducativas contribuam 

efetivamente para a cidadania e emancipação dos participantes, para ele “contribui pouco", o 

“foco é a educação musical”. 
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Ao ouvir tal resposta, pensei no seu papel enquanto educador, no que ele poderia 

fazer para promover a cidadania e emancipar os sujeitos. Como já visto, o papel do educador 

vai além de oferecer alguma aprendizagem, nesse caso a musical. Ele deve participar 

ativamente na construção dos espaços de cidadania e buscar o diálogo. Moacir Gadotti (2002, 

p.15-16) explica que numa concepção emancipadora de educação, o educador tem um 

componente ético/político essencial e não apenas deve ser dotado de técnicas para ensinar. 

Sua especificidade está no compromisso com a emancipação das pessoas. 
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CAPÍTULO V – ENTREVISTA COM OS PARTICIPANTES E  

E AS FAMÍLIAS DO PROJETO GURI 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados das entrevistas realizadas com os participantes e 

suas famílias, ressaltando que as amostras colhidas correspondem a 20% do total de alunos e 

pais dos dois polos investigados. Portanto, os resultados obtidos nos dois polos estudados 

foram compilados e organizados nesta análise. 

Para aprofundar os dados, a entrevista foi dividida em duas partes. Na primeira parte, 

são analisadas, entre outras variáveis, idade, sexo, religião, escolaridade etc.. Na segunda 

parte, são apresentados os resultados das entrevistas realizadas com os pais e alunos 

abordando as diferentes ações socioeducativas desenvolvidas nos polos do Projeto Guri e o 

alcance das mesmas na vida dos participantes sob diferentes aspectos. 

Dessa forma, seguem abaixo os dados obtidos e a análise dos resultados. 

 

 

5.1 ANÁLISE DOS DADOS DAS ENTREVISTAS COM OS PARTICIPANTES – PARTE 1 

 

 

Esta parte da pesquisa traz o perfil dos participantes e a análise desses resultados. A 

importância de se traçar o perfil dos participantes consiste na necessidade de averiguar quem 

são os participantes do Projeto e quais suas necessidades. Foram entrevistados 25 alunos, os 

quais correspondem a 20% do total de alunos dos dois polos. 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

        

    

 

 

GRÁFICO 2 - Sexo dos participantes 



148 
 

 

Conforme dados identificados no gráfico 2, algumas conclusões podem ser tiradas. 

Quanto ao sexo dos participantes, verifica-se que há um número muito maior de meninos do 

que de meninas, cerca de 64%, o que corresponde a um total de 16 participantes. Alguns 

fatores podem determinar tais resultados, como por exemplo, a suscetibilidade de meninos à 

violência e às drogas que ocasionam a morte de inúmeros jovens. Segundo Abramo (2007, 

p.27): 

 

Despertam preocupação os dados de mortalidade da população jovem 
quando revelam o coeficiente de mortalidade por causas externas. Na 
população masculina, o coeficiente é de 261,5 casos por 100.000 
habitantes, enquanto a população feminina o indicador é de 23,7 
óbitos.  
 
 
 

 

 

                    

 

 

 

 

 

TABELA 10 - Idade dos alunos 

 

 

No que se refere à quantidade de crianças e adolescentes nos polos, observa-se que o 

número é quase o mesmo, ou seja, de 6 a 10 anos (52%) e de 11 a 18 (48%), o que demonstra 

que os dois grupos estão buscando atividades complementares nos horários disponíveis. Essa 

busca pode ter sido uma iniciativa do próprio aluno ou uma iniciativa dos pais, que procuram 

uma atividade extra para os filhos para complementar sua educação. Fato este que se relaciona 

ao ócio ou necessidade de uma atividade formativa, como já foi visto nesta pesquisa. 

 

 

 

 

IDADE DOS ALUNOS Nº % 

06  a  08  anos 1 4% 

08  a  10  anos 12 48% 

11  a  13  anos 3 12% 

14  a  16  anos 7 28% 

17  a  18  anos 2 8% 
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TABELA 11 - Escolaridade dos participantes 

 

Verifica-se nesta tabela que os alunos estão equilibrados entre o ensino fundamental 

I e o ensino fundamental II, ou seja, estão estudando de acordo com o nível indicado para 

cada faixa etária. Isso, provavelmente, ocorre porque nas redes públicas de ensino trabalham 

com a progressão continuada, só ficando retidos a cada ano alunos que ultrapassem o número 

de faltas permitido e/ou no final do ciclo. É importante ressaltar que 80% dos participantes 

estudam em escolas públicas da região, sendo que, no bairro de Araretama, não há nenhuma 

escola particular justamente por ser um bairro carente.  

O fato de haver uma exigência do Projeto quanto à participação do aluno estar 

vinculada a frequência na escola formal, é relevante, pois evidencia uma preocupação do 

Projeto com a aprendizagem neste ambiente de ensino. A educação não formal assume o 

papel de mediadora entre o participante e a educação formal. Entretanto, é sabido que as 

condições oferecidas pelo ensino público ainda não atendem por completo as reais 

necessidades dos educandos, como também, ainda há grandes diferenças entre o ensino 

público e o particular.    

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 - Meios de transporte dos alunos 

ESCOLARIDADE DOS ALUNOS Nº  % 

Fundamental I completo 03 12% 

Fundamental I incompleto 10 40% 

Fundamental II completo 01 4% 

Fundamental II incompleto 05 20% 

Ensino Médio completo 05 20% 

Ensino Médio incompleto 0 0% 

Superior incompleto 01 4% 
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Este gráfico apresenta uma realidade muito comum em municípios do interior 

paulista: a utilização da bicicleta. O fato de irem a pé para o Projeto é porque grande parte dos 

alunos mora no entorno do mesmo, o que justifica o uso da bicicleta também. 

O carro, meio de transporte muito utilizado nos grandes centros, aparece aqui apenas 

em terceiro lugar, porque a realidade interiorana aponta para outras possibilidades.  

 

  

  

 

 

 

 

 

                                                         

GRÁFICO 4 - Mora com pai/mãe/os dois/avós 

 

Verifica-se no gráfico 4 que os participantes moram, em sua maioria, com os pais e 

com os irmãos. Tal dado permite pressupor que as crianças, adolescentes e jovens tem maior 

probabilidade de apoio familiar, uma vez que podem contar com os pais em suas dificuldades. 

Entretanto, tal fato, não garante que na prática isso se efetive, pois o fato de terem pai e mãe 

juntos não significa suporte para a vida em todas as suas dimensões. 

O número de participantes que moram só com a mãe, pai ou avós é relativamente 

pequeno, mas demonstra que há famílias com diferentes perfis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 - Religião 
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Verifica-se no gráfico 5 que 60% dos participantes são da religião evangélica, 

seguida por 36% da católica. Muitos participantes frequentam as aulas no Guri com o intuito 

de aprender um instrumento para tocar nos cultos e festas religiosas. Esta informação traduz a 

realidade de várias crianças, adolescentes e jovens que veem este espaço como uma 

possibilidade de expor suas habilidades e, consequentemente, fazer novos amigos. 

A música torna-se o elo entre o conhecimento e a interação social. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

GRÁFICO 6 - Possui computador 

 

O gráfico 6 aponta um dado bastante significativo. Mesmo os polos estando 

localizados em regiões de vulnerabilidade social, cerca de 76% dos participantes do Projeto 

Guri possuem computador. Observa-se que as novas tecnologias adentraram inúmeros 

espaços, permitindo o acesso de crianças, adolescentes e jovens ao mundo digital. Este acesso 

possibilita que os participantes estejam antenados com as informações e possam desenvolver 

novas aprendizagens. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 - Acesso à internet 
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Justamente por possuírem computador em suas residências, os alunos, em sua grande 

maioria, cerca de 92%, acessam a internet. Tal facilidade se dá porque o poder de compra das 

famílias aumentou, assim como as facilidades para aquisição de produtos e serviços. 

Esta informação é essencial, pois permite dimensionar a possibilidade de acesso dos 

alunos ao site do Projeto Guri, estando em contato com as diferentes opções de participação 

que o mesmo oferece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8 - O lugar de acesso á internet 

 

O fato de acessarem a internet de outros lugares, além da própria residência, está na 

facilidade que têm em encontrar o serviço em vários locais, como na escola, em lan house etc. 

As escolas, em geral, já contam com esse serviço, proporcionando o acesso de todos os 

alunos. Tal fato permite que, mesmo aqueles que não possuem computador, possam vivenciar 

a experiência.  

 

ACESSO À REDE DE 
RELACIONAMENTO 

Nº  % 

Facebook 14 56% 

MSN 3 12% 

E-Mail 5 20% 

Google, pesquisa, jogos 3 12% 

TABELA 12 - Acesso à rede de relacionamento 

 

As redes mais utilizadas são o Facebook e o email, seguidos do Google, utilizado 

para pesquisas e jogos. Verifica-se que o Facebook é o líder das redes de relacionamento, 
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permitindo que crianças, adolescentes e jovens possam acessar e conhecer novas pessoas. 

Independente das críticas que possam ser feitas ao uso excessivo da rede, não se pode negar o 

poder que tem e que mobiliza cada vez mais um número significativo de usuários. Um fato 

que deve ser observado é o não aparecimento na pesquisa do twitter, que não foi citado em 

nenhum momento pelos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9 - Acessa o site do Projeto Guri 

 

Outro fator bastante significativo é que os alunos não entram no site do Projeto Guri, 

pressupondo-se, então, alguns motivos: não conhecem o site do Projeto, o site não é 

interessante, ou ainda, preferem as redes de relacionamento já citadas. Este dado é relevante 

para o Projeto, pois demonstra que é preciso desenvolver um trabalho mais consistente 

voltado para a participação virtual dos alunos, fazendo-os interagir com alunos de diferentes 

localidades, além de ter acesso as informações sobre o Projeto. Além disso, o acesso ao site 

possibilita que manifestem suas opiniões, cobrando soluções para os problemas observados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10 - Como soube do Projeto Guri 



154 
 

 

 

Neste gráfico fica evidente a participação da escola na divulgação do Projeto. O 

número de participantes que souberam das atividades musicais pela educação formal é bem 

maior que os outros, deixando claro que foram os próprios alunos que levaram a proposta de 

participação para os pais, demonstrando interesse por este tipo de aprendizagem. O fato de 

saberem do Projeto por meio da escola ocorre porque os profissionais fazem a divulgação na 

comunidade e nas escolas do bairro, captando mais participantes. 

MÚSICAS PREFERIDAS 

 % Nº  % Nº 

Religiosa 56% 14 Rap 20% 5 

Popular 44% 11 Eletrônica 20% 5 

Sertaneja 36% 9 Rock 12% 3 

Clássica 36% 9 Pagode 4% 1 

Pop 32% 8 Funk 4% 1 

TABELA 13 - Músicas preferidas 

 

Quanto aos tipos de música preferidos pelos participantes, os dados apontam as 

músicas religiosas em primeiro lugar, seguidas da música popular, sertaneja, clássica e pop. 

Isso ocorre porque grande parte dos alunos são frequentadores de cultos evangélicos e 

católicos, dados estes evidenciados pelo gráfico, que aponta a enorme participação dos alunos 

em atividades na igreja.  

Desta forma, o ensino de um instrumento musical e a prática do canto coral 

contribuem para que a participação em cultos ou atividades religiosas se amplie, fazendo 

aumentar o interesse pela prática musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 11 - Participação na igreja 
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Diante do exposto, verifica-se que a maior frequência dos participantes está em 

atividades na igreja e em festas religiosas, o que vem ao encontro do que foi apresentado nos 

outros gráficos. Além da música, esses alunos costumam tocar instrumentos, normalmente, 

aqueles que são aprendidos no Projeto. Essa informação foi dada pelos próprios participantes 

que argumentaram ser um momento de satisfação, pois podem mostrar o que já sabem para 

amigos e familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

GRÁFICO 12 - Outros cursos 

 

 

Neste gráfico é possível observar que o maior número de participantes não está em 

outros projetos. Fato este que contrasta com as informações levantadas nesta pesquisa, a qual 

aponta um número alto de projetos nos bairros analisados. 

Ao serem questionados sobre esse tema, os participantes disseram que gostam muito 

da aprendizagem musical, por isso não têm interesse em frequentar outros espaços. Também 

afirmaram que alguns projetos estão localizados em áreas mais distantes, por isso preferem o 

Guri. Além disso, precisam de mais tempo para as atividades da igreja. 

O fato de o Projeto ser preferido pelos participantes é uma informação importante, 

pois expõe a força do mesmo dentro dos espaços onde estão inseridos. A aprendizagem 

musical está sendo apontada como mais interessante para os alunos, pois, mesmo com outros 

projetos nos bairros, estão optando por este tipo de ensino. 
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TABELA 14 - Frequência 

Dados extremamente importantes são oferecidos nesta tabela, pois permite observar 

o papel que a igreja e as festas religiosas assumem na vida dos participantes. Esta informação 

está em consonância com informações anteriores que trazem a música religiosa como a mais 

ouvida e a necessidade de aprender um instrumento musical ou fazer parte do canto coral para 

como objetivos dos participantes. A influência da religião na vida destes alunos traduz-se 

nestas informações.  

Atividades de lazer como cinema, parques, shopping, ginásios de esporte foram 

apontadas com grande número, em detrimento às atividades culturais, como visitas a Casa da 

Cultura, festivais, apresentações e museus.  

É importante ressaltar que a região é famosa pela presença do Festival de Inverno de 

Campos do Jordão e pontos turísticos destinados à cultura, o que por outro lado, também 

dificulta o acesso, pois em temporadas os preços são exorbitantes. Os passeios gratuitos têm a 

preferência dos participantes, o que indica questões econômicas envolvidas. 

Quanto à leitura de livros, foi constatada na entrevista que a maioria os lê (cerca de 

80%). Normalmente, leem 1 livro por mês, sendo este emprestado pela escola. Apenas 1 

aluno lê mais de 5 livros ao mês. Tal fato indica que a escola tem tentado cumprir com seu 

papel neste sentido, pois o incentivo a leitura é fundamental às crianças, adolescentes e jovens 

para que se tornem cidadãos mais autônomos e críticos, uma vez que a leitura contribui para 

que vejam o mundo com outra perspectiva. Entretanto, o número de livros lidos por cada 

criança, adolescente ou jovem, mensalmente, ainda é pequeno, frente ao que seria necessário.  

FREQUÊNCIA 

 % Nº  % Nº 

Teatro 16% 4 Clube 8% 2 

Cinema 36% 9 Igreja 72% 18 

Parque 36% 9 Shows 20% 5 

Museu 16% 4 Festa de Rodeio 4% 1 

Shopping 48% 12 Festas Religiosas 44% 11 

Ginásio de Esportes 44% 11 Festivais 12% 3 

Academia ao Ar Livre 20% 5 Casa de Cultura 8% 2 

Academia Particular 4% 1 Balneário 12% 3 

Apresentações Culturais 20% 5    
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PROJETOS ESPECIAIS Nº  % 

Aulas Espetáculo 5 20% 

Intercâmbio entre Polos 5 20% 

Bolsas de Estudos 1 4% 

TABELA 15 - Projetos Especiais 

 

 Quanto aos Projetos Especiais, os alunos afirmam que participaram das Aulas 

Espetáculo e do Intercâmbio entre os polos. Tal fato representa apenas os participantes do 

polo Araretama, pois os alunos do polo Distrito de Moreira César ainda não realizaram 

nenhuma atividade. Mesmo assim, o número de participantes é pequeno se considerarmos que 

20% corresponde a uma parte da amostra. 

Ao serem questionados sobre o tempo em que estão no Projeto, os dados mostram 

que 64% têm menos de 1 ano (a maioria é do polo Distrito de Moreira César), 16% têm de 1 a 

2 anos; 8% têm de 3 a 4 anos, 8% têm de 5 a 6 anos e, mais de 7 anos, apenas 4%. Os alunos 

com mais de 1 ano são do polo Araretama, pois o polo Distrito de Moreira César mudou de 

endereço em meados de 2012.  

Os problemas enfrentados pelos polos em relação ao espaço físico influenciaram os 

resultados, pois muitos alunos perderam a oportunidade de continuar suas aulas nos polos que 

estavam inscritos. 

 

 

5.1.1 Análise dos dados das entrevistas – Parte 2 

 

 

Conforme já foi apresentado, a maioria dos alunos ingressou no Projeto após receber 

informações na escola. Por esse motivo, a iniciativa para entrar no Projeto partiu do próprio 

aluno (80%) que levou as informações até a família para que a matrícula fosse efetuada. A 

entrada pela iniciativa dos pais foi de apenas 20%, demonstrando que a escola formal teve 

papel relevante na divulgação.  

Na pergunta “O Projeto promoveu mudanças em suas vidas?”, 75% afirmaram 

que sim e 25% disseram que não.  Os itens mais apontados pelos participantes como 

benefícios promovidos pelo Projeto foram: maior interesse pela música e percepção musical, 
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melhora na postura, mais concentração, raciocínio, interpretação, coordenação, disciplina, 

responsabilidade, calma e felicidade. 

Os resultados mostram que a ideia que os participantes têm sobre as mudanças que o 

Projeto Guri promove em suas vidas está direcionada para respostas que aludem ao processo 

de “melhoria de si mesmo”, nos aspectos emocional, físico-motor e cognitivo. Estas 

informações são importantes na medida em que demonstram a influência exercida pela 

aprendizagem musical e, ao mesmo tempo, pela interação do grupo, na vida dos participantes. 

Tais mudanças são observadas em outros ambientes, como na escola, na família, etc.. 

Alguns participantes esperam conseguir, além de aprender um instrumento, 

tornarem-se músicos profissionais, tocando violino, contrabaixo ou ainda montando uma 

banda. Por este motivo as atividades que mais gostam são: o intercâmbio entre os polos, o 

encontro de corais e percussão e as apresentações. Vale lembrar que esses eventos só foram 

feitos no polo Araretama no ano de 2012. 

Quando questionados sobre “as atividades musicais que desenvolvem nos polos”, 

os participantes foram unânimes em afirmar que gostam muito do que aprendem nos polos, 

mas gostariam de levar os instrumentos para casa para poder ensaiar mais. Também 

reclamaram da falta de alguns instrumentos nos polos, como contrabaixo, piano, teclado e 

violão. Afirmaram ter interesse em aprender tais instrumentos para formar uma orquestra, mas 

a ausência dos mesmos limitam as possibilidades. 

Ainda sobre a educação musical, 18 alunos, cerca de 72% dos entrevistados,  

afirmaram que ampliaram o repertório musical depois da entrada no Guri e 7 alunos, cerca de 

28%, não. Dentre os estilos preferidos, já vimos no gráfico 13 que as músicas religiosas, 

populares e clássicas predominam.  

Ao ampliarem o repertório musical os alunos se apropriam de outras culturas, 

ampliando as possibilidades de tocarem em lugares diferentes ou estenderem sua formação 

para outros segmentos. 

Na pergunta “O Projeto promoveu mudanças na sua vida escolar?”, os itens mais 

apontados como benefícios pelos participantes foram: mais responsabilidade, calma, 

facilidade nas disciplinas cursadas e concentração. Sobre isso Gomes, Biagione, Visconti, 

(1998), Gamba (2004) e Pfutzenreuter (1999) afirmam que trabalhar com a música melhora a 

sensibilidade, o raciocínio lógico, a concentração, a disciplina, a expressão corporal, além de 

desenvolver o sentido de valorização e respeito ao próximo. 

Esta pergunta aponta a extensão do Projeto na vida dos participantes, pois permite 

dimensionar quais os maiores benefícios adquiridos por eles e as mudanças de atitude e 
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comportamento. É interessante notar que, a facilidade nas disciplinas, aponta o que a escola 

formal está sendo contemplada pela participação dos alunos no Projeto, pois os mesmos estão 

apresentando melhor desempenho. Isso acarreta mais interesse e participação, assim como, os 

alunos se sentem mais estimulados a continuar no Projeto. Alunos interessados são alunos 

mais conscientes e críticos, pois passam a avaliar com mais cuidado as informações recebidas 

no dia a dia. 

Quando questionados sobre “o que faziam antes de entrar no Projeto em seus 

momentos livres”, a maioria (80%) respondeu que ficava em casa assistindo TV, brincando 

de vídeo game ou jogando bola na rua. Poucos procuravam algum tipo de leitura, praticavam 

alguma atividade, estudavam ou iam à igreja. 

Esta informação reafirma o papel do Projeto na vida dos participantes, pois a partir 

da inserção neste meio passaram a vislumbrar outras possibilidades de acesso aos diferentes 

meios, como por exemplo, a participação em atividades na igreja. O fato de ampliarem a 

leitura e passarem a ir a outros espaços deixa claro o quanto foi importante o ingresso no 

Projeto e a mudança de atitudes.  

Sobre a educação musical recebida no ambiente formal de ensino, que se tornou 

obrigatória desde 2008, 92% dos alunos afirmaram não ter aulas direcionadas para a música, 

apenas 8,0%, disseram aprender flauta. Ressaltaram que preferem as aulas do Projeto, pois as 

consideram mais interessantes, uma vez que podem aprender um instrumento, enquanto na 

escola formal não há essa possibilidade. Mais uma vez, esta informação reforça a importância 

do Projeto na vida dos participantes. 

Ao serem questionados sobre “cidadania”, 76% dos alunos souberam explicar o que 

era e demonstraram ter conhecimento sobre o que deveriam fazer para se tornarem cidadãos, 

por esse motivo, responderam que o Guri promove a cidadania. Entretanto, deve-se ressaltar, 

que não basta saber o significado de cidadania. É preciso que os participantes percebam como 

podem conquistá-la e quando devem exercê-la para que assumam seus papeis na sociedade 

atual. Reconhecer a si e ao outro, reivindicar espaços, agir com consciência sobre as questões 

que envolvem a sociedade e o meio ambiente, responsabilizar-se pelos seus atos, compartilhar 

saberes, conhecer seus direitos e deveres, são ações exercidas pelo cidadão. Justamente por 

isso é que não basta simplesmente observar os problemas que afetam o dia a dia dos polos, é 

preciso que saibam que podem agir, manifestando suas opiniões e cobrando soluções. 

Promover a cidadania não se restringe somente a falar sobre ela, é preciso que existam ações 

concretas para transformá-la em realidade. Entretanto, o fato de saberem expressar seu sentido 

já corresponde a uma possibilidade de mudar a realidade que os cerca. 
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Abaixo estão as sugestões que mais apareceram quanto ao item “o que precisa 

melhorar nos polos”. Segundo os participantes, os polos necessitam de: 

 

1. Organização; 

2. Maior número de professores e horários alternativos para frequentar; 

3. Instrumentos variados e em melhores condições; 

4. Novos cursos; 

5. Melhor infraestrutura; 

6. Divulgação do Projeto na comunidade; 

7. Maior participação em eventos. 

 

Observa-se que alguns itens apresentados são recorrentes entre participantes e 

educadores como, por exemplo, a necessidade de melhor infraestrutura, instrumentos variados 

e em melhores condições. Os problemas elencados trazem a questão da cidadania novamente 

para o foco, pois está claro que não estão sendo respeitados os direitos dos participantes em 

vários aspectos. Não basta trazer uma quantidade numerosa de alunos para os polos, é preciso 

que sejam garantidos os direitos de permanência dos mesmos, com infraestrutura adequada e 

possibilidade de atendimento em suas necessidades de aprendizagem. 

Outros problemas como, novos cursos e horários alternativos, recaem nas questões 

que envolvem o fechamento de turmas por causa da falta de espaço ou a mudança de 

endereço. Tais problemas precisam de um olhar mais atento do Projeto, pois muitos alunos 

deixam de participar por não encontrarem disponibilidade dentro do que o Projeto oferece em 

relação aos itens mencionados. A qualidade também é outro fator de destaque, pois, segundo 

os participantes, precisam de novos instrumentos. Da mesma maneira, colocam a participação 

em eventos como uma necessidade do grupo, uma vez que, no decorrer do processo, poucos 

participaram ou não participaram de eventos na região. 

Na pergunta sobre encaminhamentos para a área social, 88% dos alunos, ou seja, 22 

afirmaram que não foram encaminhados para nenhuma área. Dos três alunos que disseram 

que sim, um foi para o oftalmologista e um para a assistência social. O outro aluno fez alusão 

ao Grupo de Referência, portanto, não se encaixa aqui.  

Estas informações reafirmam que a área de desenvolvimento social precisa se 

articular melhor com a área de desenvolvimento educacional, pois é a partir de um olhar 

sensível dos educadores que alguns problemas podem ser detectados, como por exemplo, a 

mudança de comportamento, o problema de faltas, a falta de interesse, etc.. Tais fatores 
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podem indicar que existe algum tipo de dificuldade apresentada pelos participantes. 

Dificuldades estas que podem ser resolvidas ou amenizadas com o encaminhamento para as 

redes de atendimento.  

Sobre os temas abordados pelos educadores nas aulas, as respostas dos participantes 

apontam que os temas mais trabalhados foram: 

 

1. Respeito – citado por 23 alunos (92%); 

2. Cidadania – citado por 18 alunos (72%); 

3. Educação Para a Paz – citado por 8 alunos (32%) 

4. Violência – citado por 5 alunos (20%) 

5. Diversidade – citado por 6 alunos (24%) 

6. Inclusão – citado por 5 alunos (20%) 

7. Meio Ambiente – citado por 7 alunos (28%) 

8. Sustentabilidade – citado por 2 alunos (8%) 

9. Direitos Humanos – citado por 8 alunos (32%) 

10 . Bulling – citado por 8 alunos (32%) 

11. Responsabilidade – citado por 24 alunos (96%) 

12. Ética – citado por 3 alunos (12%) 

13. Saúde – citado por 5 alunos (20%) 

 

Observa-se que as questões mais abordadas são, pela ordem, responsabilidade,  

respeito, cidadania, direitos humanos, educação para a paz, bulling, meio ambiente, 

diversidade, violência, inclusão, saúde e ética. Tais questões estão na pauta das discussões em 

ambientes formais e não formais de ensino, além de serem recorrentes em outros segmentos 

da sociedade.   

Os temas que aparecem em destaque (responsabilidade, respeito e cidadania) foram 

apresentados pelos participantes como mudanças que o Projeto promoveu em suas vidas. Tal 

fato destaca a importância do trabalho realizado em ambientes não formais de ensino. Estes 

dados fornecem parâmetros para detectar o alcance do Projeto quanto aos temas em questão, 

podendo observar que representam mudanças extremamente importantes na vida dos alunos, 

as quais se estendem para outros âmbitos, como: escola, família, comunidade.  

A consciência adquirida pode contribuir para afastá-los da violência, drogas, etc., 

uma vez que, passam a ter mais senso crítico e autonomia em suas decisões.  
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Ao serem questionados sobre outras atividades desenvolvidas nos polos, além da 

musical, 84% dos alunos afirmaram não ter nenhuma e 16% citaram o trabalho com a 

reciclagem. Os participantes do polo Araretama não mencionaram a jardinagem, apesar de a 

mesma ter ocorrido.  

Quanto ao item “habilidades que são desenvolvidas por meio da aprendizagem 

musical”, 88% dos participantes apontaram que a aprendizagem musical desenvolve algumas 

habilidades e 12% afirmaram que não. As habilidades pontuadas foram:  

 

1. Saber como tocar em grupo; 

2. Usar as técnicas por meio do ensaio de orquestra; 

3. Tocar e cantar no tempo certo; 

4. Tocar olhando para a partitura. 

 

Os resultados indicam que o ensino coletivo de música promove habilidades 

direcionadas para o respeito aos espaços e tempos de cada participante, além de promover o 

desenvolvimento de técnicas que auxiliam na execução das atividades musicais.  

As aprendizagens adquiridas favorecem o aprendizado de outras áreas, como a 

matemática e o aprendizado de línguas, além de torná-los mais regrados e/ou disciplinados. 

Com relação à pergunta “Você prefere aulas coletivas ou individuais?” os alunos 

deram as seguintes respostas: 

 

1. 76% dos alunos responderam que preferem as aulas coletivas porque aprendem com 

os outros e são mais divertidas; 

2. 16% dos alunos responderam que preferem as aulas individuais porque aprendem 

mais, porque têm mais atenção do professor; 

3. Apenas 8% alunos disseram preferir as duas. 

 

Fica evidente, a partir dos dados apresentados, que o ensino coletivo atende ao seu 

proposto, que é ensinar e aprender com o outro, por meio de aulas mais prazerosas e 

divertidas.  

Na pergunta direcionada aos problemas que os participantes e/ou as suas famílias 

enfrentam, 88% dos alunos afirmaram que não conversam com os educadores e apenas 12%, 

afirmaram pedir conselhos para os profissionais que atuam nos polos, o que justifica os 

poucos encaminhamentos para a área social, uma vez que os problemas não são trazidos. As 
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respostam apontam a necessidade de maiores esclarecimentos sobre os serviços oferecidos 

pela área de desenvolvimento social do Projeto. 

É fundamental que os educadores ofereçam espaço para discussões sobre temas 

diversos, possibilitando que os participantes coloquem questões que despertam dúvidas ou 

que causam algum incomodo. Verifica-se que é preciso mais estímulo para que os alunos 

falem sobre as dificuldades que eles ou suas famílias enfrentam, os quais poderiam ter algum 

tipo de encaminhamento feito pelo Projeto.  

Aos serem questionados se conheciam o Estatuto da Criança e do Adolescente, 68% 

alunos afirmaram que não e 32% disseram saber do que se tratava, explicando que o ECA 

deve proteger a criança e o adolescente, fazendo valer seus direitos. Tal fato aponta que 

mesmo a cidadania sendo um assunto discutido, segundo dados anteriores, as crianças, 

adolescentes e jovens pouco sabem sobre quais são os seus direitos previstos em Lei. 

Portanto, evidencia-se que, mesmo sendo um tema colocado pelo Projeto como fundamental, 

precisa ser trabalhado de forma mais eficaz nos polos para que crianças, adolescentes e jovens 

tenham plena consciência dos direitos que lhes garantem a proteção integral. 

 

 

5.2 ANÁLISE DOS DADOS DAS ENTREVISTAS COM AS FAMÍLIAS  

 

 

Esta parte da pesquisa traz o perfil das famílias e a análise desses resultados. Foram 

entrevistadas 25 famílias, as quais correspondem a 20% do total. Os dados dos dois polos 

foram compilados e organizados para esta análise. 

 

 

5.2.1 Análise dos dados das entrevistas – Parte 1 

 

 

Nesta parte da pesquisa, são apresentados os dados que traçam o perfil das famílias, 

o que é extremamente relevante para que se possa identificar em qual situação elas vivem, os 

recursos oferecidos aos filhos e a contribuição ou não do Projeto na vida dos participantes.  

Estes dados, somados a todos os outros que foram coletados, permitem dar uma 

dimensão sobre a questão apresentada nesta pesquisa, a qual busca saber se o Projeto promove 

a inclusão sociocultural. Seguem as informações:  
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Média Nº 

Mães: dos 26 aos 49 anos 37,5 12 

Pais: dos 29 aos 57 anos 40,5 13 

TABELA 16 - Idade dos pais 

 

A tabela aponta que a média da idade das mães é de 37,5%, ou seja, há um grupo 

variado de idades que foram compilados neste percentual. O mesmo ocorre com os pais que 

apresentam uma média de 40,5%.  

 

TABELA 17 - Escolaridade dos pais ou responsáveis 

 

Os dados da tabela 17 indicam que 52% dos pais completaram o ensino médio. Tal 

informação é relevante, pois demonstra que as famílias possuem boa escolaridade, não 

aparecendo nenhum analfabeto na pesquisa. Os pais e mães com ensino médio completo 

moram no bairro do Araretama.   

PERFIL DAS FAMÍLIAS 

ESCOLARIDADE PAI % MÃE % RESPONSÁVEL % 

Fundamental I completo 3 12% 4 16% - - 

Fundamental I incompleto 1 4% 5 20% - - 

Fundamental II completo 5 16% 5 20% - - 

Fundamental II incompleto 2 8% - - - - 

Ensino médio completo 13 52% 10 40% - - 

Ensino médio incompleto 0 - 0     - - - 

Ensino Superior 1 4% - - - - 

Pós-Graduação - - 1 4% - - 
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Estas informações indicam que são pais e mães mais informados, pois tiveram a 

oportunidade de frequentar a educação básica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13 - Localização da residência - Zona rural ou urbana 

 

O gráfico 13 destaca que as famílias residem quase em sua totalidade na zona urbana, 

portanto, indicando que, praticamente, não ocorre o acesso de crianças, adolescentes e jovens 

da zona rural, facilitando assim, a permanência no Projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 14 - Tipo de moradia 

 

Há, de acordo com o gráfico 14, um número significante de residências próprias. Tal 

fato comprova o que já foi exposto anteriormente no que se refere ao bairro do Araretama, 

pois as famílias construíram as casas em regime de mutirão, como também, há aquelas que 

foram adquiridas a partir do vínculo empregatício com a prefeitura. 

Os dados apontam famílias mais estabilizadas, que possuem uma situação melhor em 

relação ao espaço físico, pressupondo-se que, permaneçam mais tempo nas moradias e, 

consequentemente, dando oportunidade para que os filhos frequentem o Projeto com mais 

regularidade e tempo. 
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Nº de 
Famílias 

% Nº de Quartos 

3 12% 1 

11 44% 2 

9 36% 3 

1 4% 4 

1 4% 5 

TABELA 18 - Números de cômodos na residência 

 

A tabela 18 aponta que a o maior número apresentado são de famílias que possuem 

de dois a três quartos. Este número é considerável, se observarmos que as casas estão 

localizadas em uma região carente da cidade.  

 

Nº de 
Famílias % Nº de Banheiros 

16 64% 1 

7 28% 2 

2 8% 3 

TABELA 19 - Número de banheiros na casa 

 

Quanto aos cômodos nas residências, observa-se que a maioria das casas com 2 ou 3 

cômodos possui um só banheiro. São casas simples e a maioria não têm acabamento total 

(fato este observado por mim durante as visitas), mas estão em boas condições, possibilitando 

a permanência por tempo prolongado. 

     

       

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 15 - Renda Familiar 
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No gráfico 15, a situação socioeconômica das famílias é apresentada, tendo como 

referência a quantidade de salários mínimos recebidos. A maioria recebe até 2 salários 

mínimos ao mês, o que identifica o perfil dos mesmos, mas é importante verificar que 

somando-se os grupos de 2 a 4 salários mínimos, representam mais de 80% do total, resultado 

bastante significativo. Levando-se em consideração que grande parte das famílias possui mais 

de um filho, apenas 1 salário mínimo é pouco para suprir aas necessidades básicas do ser 

humano.  

             

    

     

                                        

 

 

 

 

GRÁFICO 16 - Apoio financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 17 - Apoio Financeiro 

 

Os gráficos 16 e 17 reafirmam os dados anteriores, pois dão a dimensão da situação 

dessas famílias. Fica claro que o número de famílias que não recebem apoio do governo é 

superior ao daquelas que recebem, justamente por terem uma renda maior, ainda que não a 

ideal. 
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PROFISSÃO 

PAIS % Nº MÃES % Nº 

Industriários 56% 14 Prendas do Lar 52% 13 

Construção Civil 12% 03 
Área da 
Educação 

8% 02 

Prest. Serviços 24% 05 Prest. Serviços 40% 10 

Autônomos 8% 02    

TABELA 20 - Profissão dos pais 

 

A tabela 20 apresenta a profissão dos pais, o que caracteriza a atuação nas indústrias 

da região, fato este, perfeitamente compreensível por ser Pindamonhangaba um polo 

industrial, assim como outras cidades próximas. Já as mães, se dividem entre prendas do lar 

ou serviços diversos como: ajudante de cozinha, auxiliar de enfermagem, diarista, telefonista, 

etc. Na área da Educação, aparecem duas mães que são coordenadoras pedagógicas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 18 - Religião da família 

 

Um dado interessante é apontado nesta pesquisa. Enquanto o número de evangélicos 

é maior entre os filhos, no caso dos pais é o inverso, apresentado a religião católica como 

maior. Talvez isso ocorra porque a maioria dos participantes pesquisados já façam suas 

próprias opções, sendo autônomos em suas escolhas. Outra possibilidade é a de que essas 

famílias já tenham um histórico familiar, no qual se observa a influência da religião católica, 

pela proximidade da cidade de Aparecida do Norte, cidade esta, conhecida por sua devoção ao 

catolicismo. 
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GRÁFICO 19 - Via de conhecimento do Projeto Guri 

 

Da mesma forma que os alunos apontaram a escola como o local de maior 

divulgação do Projeto Guri, as famílias também o fizeram. Ressalta-se assim, a importância 

de as instituições formais trabalharem em consonância com as não formais, pois há espaços 

para todas e uma pode auxiliar e favorecer o trabalho da outra. 

Sobre isso, Gohn (2005, p.107) fala da importância de uma “articulação entre a 

educação formal e não formal”, destacando que a nova escola “deve reconhecer a existência 

de demandas individuais e coletivas [...]”. 

 

 

5.2.2 Análise dos dados das entrevistas – Parte 2 

 

 

Esta parte do trabalho traz as entrevistas realizadas com os pais, apontando 

relevantes questões sobre o trabalho desenvolvido pelo Projeto e a participação das famílias. 

Na pergunta “Porque você procurou o Projeto Guri”?, a maioria respondeu que é 

uma oportunidade para os filhos aprenderem música (tocar um instrumento, cantar), 

realizando assim, um sonho. Apenas uma procurou o Projeto por orientação de uma psicóloga 

do bairro, pois o filho precisava ter uma atividade que lhe desse prazer. A mãe preferiu não 

entrar em detalhe sobre o assunto. Este aprendizado pode se estender para uma futura 

formação ou, ainda, a participação em eventos que as famílias assumem no seu cotidiano. 

Quanto à questão “Qual a importância do aprendizado musical para você?”, 

foram elencados alguns benefícios que os pais consideraram importantes para os filhos, sendo 

eles: formação cultural, desenvolvimentos do raciocínio, responsabilidade, disciplina, 

concentração e respeito às diferenças. Estes itens também apareceram quando questionados 
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sobre “as mudanças que o Projeto promoveu na vida do seu(ua) filho(a)” . Além desses 

benefícios, acrescentaram o combate à timidez, a socialização e a dedicação aos estudos. 

Observa-se também nessas respostas, características relacionadas aos aspectos 

emocional, físico-motor e cognitivo. Os pais fizeram alusão à formação cultural e respeitos às 

diferenças, respostas que não apareceram na fala dos alunos. 

Fica claro, comparando as respostas dos participantes e suas famílias, que o Projeto 

tem trazido benefícios para a vida dos participantes, auxiliando-os no convívio em sociedade 

e produzindo mudanças no comportamento. 

Sobre a questão dos encaminhamentos para a área social, apenas uma mãe afirmou 

que seu filho foi encaminhado para uma psicóloga da rede. Outra mãe disse que, por 

intermédio do Projeto, participou de uma palestra na área da saúde. As demais afirmaram não 

terem recebido nenhum encaminhamento e/ou orientação. 

Esta informação é relevante, pois ressalta a importância da comunicação entre pais e 

profissionais do Projeto. Quando não há um diálogo e uma clareza sobre o que o Projeto pode 

fazer pelas famílias, a função da área de desenvolvimento social fica restrita. Muitas vezes os 

pais necessitam destas informações e encaminhamentos e vão buscá-las em outros lugares, 

sem saber que o próprio Projeto poderia fazê-lo. Neste caso, a articulação entre as áreas de 

desenvolvimento social e educacional deve ocorrer de forma efetiva, pois para que funcionem 

em todas as suas dimensões, precisam se comunicar e estender as informações para os alunos 

e suas famílias. 

Com relação ao que os pais consideram bom ou ruim no Projeto, apareceu com 

frequência, como aspecto positivo, a maneira como os professores ensinam; o relacionamento 

entre educadores e alunos; a gratuidade e a possibilidade de conhecerem vários instrumentos. 

Isso demonstra que há satisfação quanto ao trabalho oferecido pelo Projeto, sendo a relação 

entre educadores e alunos um ponto que entra em destaque, pois é a partir dela que outras 

possibilidades se abrem para os alunos e suas famílias, uma vez que passam a ter acesso às 

informações e encaminhamentos. O fato de os alunos se relacionarem bem com os educadores 

possibilita que a interação e a participação ocorram espontaneamente, de forma prazerosa. 

No que se refere aos aspectos negativos, 40% disse não ter nada de ruim, ou não 

sabiam dizer se tinha ou não. A maioria, no entanto, 60% relatou os problemas de 

infraestrutura, destacando ausência de ventiladores, bebedouros, telefone, lanches e 

instrumentos. Os lanches deveriam ser oferecidos pela prefeitura, principal parceira na cidade 

dos polos analisados e isso não ocorre. Algumas mães do polo de Moreira César queixaram-se 

da falta de limpeza, do excesso de entulho (por causa da reforma do prédio) e o perigo da não 
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manutenção da rede elétrica, pois os fios estão desencapados e soltos. Este fato, apontado 

também pelos pais, evidencia que os participantes não estão sendo atendidos nos seus direitos 

de cidadania.  

Muitos problemas estão ocorrendo nos polos e as providências não estão sendo 

tomadas, demonstrando que o discurso é um e a prática é outra, em relação a alguns assuntos. 

Além disso, os perigos aos quais os participantes e demais profissionais dos polos estão sendo 

expostos, deixa claro o quanto as parcerias podem ser ineficientes em alguns casos e as 

providências morosas.  

Quando ao Projeto atender às expectativas, 84% afirmaram que sim, atende às 

expectativas, pois oferece o que os alunos necessitam para a aprendizagem musical. Dos 16% 

que disseram não atender às expectativas, apontaram a falta de maior disponibilidade de 

horários e a falta de apoio da prefeitura na solução dos problemas. 

Todos os pais consideram a presença dos polos na própria comunidade um fator 

facilitador para a permanência dos filhos. Alegaram que os polos são próximos das 

residências, contribuindo para tirar os filhos da rua, que consideram muito perigosa por causa 

da violência e das drogas. Evidencia-se nestas respostas, a preocupação com o ócio, tema este 

já abordado na pesquisa. 

Com relação à pergunta “Além da música o que mais seu filho tem aprendido no 

Projeto Guri?”, os pais consideram que, além da aprendizagem musical, os filhos estão se 

tornando disciplinados, responsáveis e sociáveis, pois os educadores conversam muito sobre a 

questão da inclusão social, além de outros temas como: cidadania, respeito, meio ambiente. 

Ressalta-se, novamente, a importância do Projeto e suas ações para os participantes, 

pois estão aprendendo valores que carregarão para toda a vida. Tal fato foi observado nas 

respostas dos participantes.  

Quanto à pergunta “O que você acha que falta no Projeto em relação à 

aprendizagem musical?”, os pais responderam que é mais espaço para as aulas, mais opções 

de cursos, mais instrumentos (trompete, trombone, violino etc.), assim como, mais 

apresentações públicas. Os pais que fizeram essa solicitação são do polo Araretama, pois 

costumavam realizá-las com mais frequência nos anos anteriores. Vale lembrar que o polo 

tinha a orquestra, desativada por ter perdido o espaço para a creche. 

Quanto ao ensino da música na escola formal, 80% dos pais afirmaram que não há na 

escola esse ensino. Apenas 20% alegaram que há apresentação musical, normalmente em 

datas comemorativas. 
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Sobre as mudanças observadas na escola formal após a entrada no Guri, 64% dos 

pais disseram que os filhos melhoraram nas notas, passaram a ter mais desenvoltura, 

comprometimento, raciocínio, coordenação, atenção, concentração e organização; apenas 

36% pais não perceberam nenhuma mudança. 

Ao serem questionados sobre a participação em reuniões nos polos, os pais do polo 

de Moreira César (8 pais) afirmaram que não havia acontecido nenhuma reunião desde que o 

polo foi aberto em meados de 2012. Segundo eles, irão participar quando as reuniões 

ocorrerem. Entretanto, os pais do polo do Araretama (12) disseram que participam sim, e que 

são discutidos temas como: o desenvolvimento das crianças; os deveres a serem cumpridos; 

as visitas a outros polos, festivais e apresentações. 

Quando indagados se pedem auxílio ao Projeto e encaminhamentos, 80% disseram 

que não; 4% pediram encaminhamento para o oftalmologista e 12% responderam que, se 

precisarem irão solicitar. Este fato, já discutido, aponta que o Projeto precisa articular melhor 

suas ações, assim como, os educadores manterem mais diálogos sobre os encaminhamentos 

que podem ser feitos para auxiliar as famílias. 

Quanto a acompanhar os filhos em eventos, somente os pais do polo Araretama 

responderam. Dos pais, 64% já acompanharam os filhos em festivais e apresentações e apenas 

12% nunca foram. 

Os dados apresentados fornecem informações relevantes sobre as ações 

socioeducativas desenvolvidas pelo Projeto Guri, permitindo assim, a conclusão desta 

pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O tema proposto para esta pesquisa direcionou-se para a análise das ações 

socioeducativas desenvolvidas em dois polos paulistas do Projeto Guri, a fim de investigar se 

e como promovem a inclusão sociocultural, conforme proposto em seus documentos, em 

especial, o Projeto Político Pedagógico.  

A escolha da Associação Amigos do Projeto Guri para a pesquisa deu-se pelas 

características que permeiam o seu trabalho, ou seja, a promoção de ações socioeducativas 

que objetivam a inclusão sociocultural por meio da prática musical. Para isso, a Associação 

utiliza diferentes espaços não formais (ONGs, associações de bairro, igrejas, etc.), ou espaços 

cedidos pelas prefeituras dentro de escolas. 

A educação não formal é uma importante ferramenta no processo de construção da 

cidadania e da emancipação dos sujeitos e quando utilizada em ambientes de vulnerabilidade 

social, possibilita o acesso dos excluídos à educação e cultura. Justamente por isso, o número 

de projetos, programas e políticas públicas se ampliam, e os espaços não formais buscam, 

cada vez mais, articular ações em consonância com a realidade dos sujeitos, oferecendo-lhes 

saberes que os preparem para vida em sociedade.  

É neste cenário que o Projeto Guri se insere, pois busca promover a inclusão 

sociocultural de crianças, adolescentes e jovens por meio do ensino coletivo de música e, para 

isso, trava parcerias com diferentes segmentos da sociedade. Entretanto, ao intitular-se o 

maior programa sociocultural do país, traz para si a responsabilidade de atender a diferentes 

grupos, contribuindo para a formação e inclusão social de maneira eficiente e comprometida.  

Por esse motivo, a pesquisa buscou dimensionar as ações socioeducativas oferecidas 

pelo Projeto Guri nos dois polos analisados, a fim de conseguir um resultado que se 

aproximasse o máximo possível da realidade vivenciada pelos participantes. Como o foco 

principal dessa pesquisa são as ações socioeducativas direcionadas para a inclusão 

sociocultural, retomamos a definição apresentada por Gohn, a qual foi adotada nesta tese. 

Para a autora, a inclusão social é entendida como:  

 

[...] as formas que promovem o acesso aos direitos de cidadania, que 
resgatam alguns ideais já esquecidos pela humanidade, como o de 
civilidade, tolerância e respeito ao outro [...] (GOHN, 2010, p.93-4) 
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Apoiados nessa definição e no problema formulado, o trabalho buscou levantar as 

ações socioeducativas desenvolvidas nos polos, a formação do educador, a infraestrutura 

disponível, a qualidade das ações propostas, a interação entre os profissionais, participantes e 

famílias e os resultados obtidos, verificando se promovem ou não a formação para a cidadania 

e emancipação dos sujeitos. 

Para atender aos propostos nesta tese, investigamos o histórico do Projeto Guri, as 

ações socioeducativas e as práticas pedagógicas. Em outro momento, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com os coordenadores, os educadores, os participantes e os pais 

dos dois polos analisados. A entrevista foi dividida em duas partes: a primeira, com os dados 

pessoais dos entrevistados e, a segunda, envolvendo perguntas sobre as atividades 

socioeducativas e temas afins.  

Nas entrevistas e nas observações realizadas, ficou claro que os problemas 

apresentados com relação aos espaços, materiais e equipamentos disponíveis afetam o 

andamento das atividades pedagógicas, administrativas e sociais, cabendo aos profissionais 

contorná-los, a fim de que as ações socioeducativas sejam cumpridas. Quando não há um 

suporte adequado, tais problemas tornam-se desafios que nem sempre são superados, como a 

diminuição do número de participantes e o fim da Banda do polo Araretama; e o número de 

vagas não preenchidas pelo polo Distrito de Moreira César, enquanto este divida espaço com 

o Projeto Jataí. Essa situação revela a dificuldade dos parceiros dos polos em administrar 

esses problemas, uma vez que é responsável pelo fornecimento desses materiais e espaços. 

Em visitas realizadas aos polos foi possível verificar que os educadores conhecem a 

comunidade na qual o Projeto está inserido, seus principais problemas e as dificuldades 

enfrentadas. Assim como os coordenadores, que conhecem as redes locais de atendimento e 

demonstram segurança quanto aos procedimentos e encaminhamentos que devem ser feitos. 

Entretanto, a fala dos alunos e suas famílias explicitam um trabalho pouco direcionado para 

essas questões, haja vista, o pequeno número de encaminhamentos feitos e o desconhecimento 

de algumas famílias sobre essa ação do Projeto. O trabalho desenvolvido pelos educadores 

atendem as propostas previstas nos documentos do Projeto, mas ainda apresentam problemas 

que precisam ser solucionados.  

Observa-se que os educadores, por terem formação concluída ou a concluir em nível 

superior, e alguns atuarem em espaços não formais, possuem uma visão mais apurada sobre a 

comunidade local. Entretanto, falta-lhes um conhecimento mais aprofundado sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e as garantias que esse documento oferece.  
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Ainda, no que se refere à formação, observa-se que as formações “constantes” 

realizadas para estes profissionais acontecem em diferentes momentos, mas não atendem aos 

propósitos em todas as suas dimensões, pois alguns educadores desconhecem algumas ações 

socioeducativas desenvolvidas pelo Projeto Guri como, por exemplo, os Projetos Especiais. 

Com relação às ações socioeducativas, destaca-se a Educação Musical e os Projetos 

Especiais. Alguns alunos e ex-alunos têm a oportunidade de participar da Banda Euterpe e dos 

Grupos de Referência. Entretanto, esses dados apontam que, diante do número de 

participantes atendidos por esses dois polos, somente uma minoria tem a possibilidade de 

continuar sua formação musical.  

Os Projetos Especiais merecem destaque. Primeiro, como já visto, porque os próprios 

profissionais não têm clareza quanto a esse trabalho, principalmente, os educadores musicais. 

Segundo, porque são pouquíssimos os participantes que puderam participar das Aulas-

Espetáculo e do CD Guri, evidenciando que as propostas do Projeto em relação à realidade 

dos grupos neste aspecto precisam ser revistas. Não basta apenas o Projeto anunciar que há 

vários Projetos Especiais, é preciso considerar o número de alunos atendidos, pois somente 

aqueles que fazem parte do Grupo de Referência têm oportunizadas essas atividades. Este fato 

é compreensível, já que os alunos do Grupo de Referência estão mais adiantados, entretanto, é 

preciso que o intercâmbio entre os polos e as aulas-espetáculo ocorram com mais frequência 

para que todos possam participar, igualmente, sentindo-se motivados. 

Foi relevante a afirmação de que a prática coletiva de música beneficia os 

participantes em diferentes aspectos, principalmente, na sua vida em sociedade, tornando-os 

mais calmos, disciplinados, organizados, etc. O prazer e o gosto pelo aprendizado musical 

estão presentes na fala dos profissionais, dos participantes e das suas famílias que atribuem ao 

Projeto mudanças de atitudes e comportamentos.  

Sobre o Projeto promover a emancipação e a cidadania de crianças e jovens, 

evidenciam-se duas questões: a primeira acerca da formação e/ou profissionalização dos 

participantes, e a segunda quanto às mudanças de atitudes dos alunos a partir da reflexão e 

autocrítica. A tônica desses discursos está pautada em problemas enfrentados pela sociedade 

atual, ou seja, o desemprego e a falta de valores. Vislumbra-se uma preocupação com o 

desenvolvimento de uma habilidade que colabore para o futuro ingresso do participante no 

mercado de trabalho, ao mesmo tempo, que o torne capaz de agir dentro dos direitos e deveres 

que lhe cabem, transformando de forma positiva a sua realidade. 

É neste sentido que a emancipação e a cidadania ganham relevância na perspectiva 

da educação não formal, pois é vista como um espaço que contribui para a formação dos 
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indivíduos, tornando-os mais críticos, autônomos e participativos.  Entretanto, é preciso ter 

clareza sobre como promover a emancipação e formar para a cidadania em espaços 

educativos. Discursos não corroboram para que esses predicativos se constituam, é preciso 

que as ações sejam concretizadas e não sejam utilizadas como plataformas de políticas 

compensatórias que utilizam programas e projetos sociais como garantia de inclusão 

sociocultural.  Neste caso, o Projeto Guri tem colaborado na formação para a cidadania e 

emancipação dos sujeitos, uma vez que há diálogo, informações e espaço para críticas e 

sugestões, fazendo com que o participante amplie sua visão de fatos e acontecimentos.  

O Projeto Guri promove mudanças significativas na vida dos participantes, 

ampliando a concepção dos mesmos quanto aos aspectos direcionados para a educação, a 

cultura e a arte. Mesmo que poucos alunos tenham passando a realizar atividades direcionadas 

para os segmentos apontados (educação, cultura e arte), depois da entrada no Guri, 

evidenciou-se o interesse em aprender música (instrumento e/ou canto coral) para participar 

de atividades em igrejas ou cultos, ou ainda, para ocuparem o tempo livre com uma prática 

que lhes desse prazer.  

Em virtude de tudo o que foi analisado, constata-se que o Projeto Guri tem um 

alcance mais musical do que social. Observa-se que os alunos estão aprendendo a tocar os 

instrumentos, assim como a cantar, mas aspectos direcionados para as ações sociais, que 

incluem atividades voltadas para a participação das famílias, temas transversais, garantia dos 

direitos das crianças, adolescentes e jovens, trabalho em rede e outras atividades atendem 

parcialmente aos objetivos do Projeto, pois esbarram em problemas de ordem material, 

estrutural e física. Mesmo assim, foi observado um esforço dos profissionais em suprir as 

necessidades apresentadas. 

Para que a inclusão sociocultural aconteça em todos os aspectos as áreas de 

Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Educacional precisam dialogar e se articular 

melhor,  estabelecendo uma relação que contribua para suprir as dificuldades individuais e 

coletivas dos grupos atendidos. As ações socioeducativas só ocorrem, na prática, quando há 

uma comunicação eminente entre as esferas que as compõem, buscando alternativas e 

soluções que priorizem o sujeito e respeitem o diálogo, contribuindo para o exercício pleno da 

cidadania. 

A pesquisa conclui que os participantes são atendidos nas suas necessidades de 

formação para a cidadania e emancipação social, uma vez que oportunizam não só o ensino da 

música, mas o diálogo e discussão em torno de problemas que permeiam a sociedade. Dessa 

forma, a inclusão sociocultural proposta pelo Projeto, possibilita que ampliem seu universo, 
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tornando-os mais críticos e autônomos. Ainda que existam obstáculos e problemas a serem 

superados, o Projeto tem o apoio dos participantes e suas famílias, pois percebem os 

benefícios que o ensino coletivo de música oferece, assim como, as outras ações 

socioeducativas que caminham juntas. 

A música é uma arte e, como uma arte, deve estar ao alcance de todos. Seja na 

educação formal, não formal e informal, sua aprendizagem deve ser valorizada e 

oportunizada, pois inegavelmente, contribui para a formação da cidadania e emancipação dos 

sujeitos, uma vez que exerce grande influência na sociedade.  

 

. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA  

 

São Paulo, 28 de fevereiro de 2011. 

  

 

À Diretoria 

 

 

Associação dos Amigos do Projeto Guri 

  

 

Vimos, respeitosamente, apresentar  Isa Stavracas, aluna regularmente matriculada no 

Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Nove de Julho - Uninove, que 

está desenvolvendo sua pesquisa de tese de doutorado sobre “A Associação Amigos do 

Projeto Guri”. Essa investigação necessita de uma autorização para a aluna ter acesso aos 

documentos e fontes referentes a esse tema. 

 

Contamos com a sua colaboração e estamos disponíveis. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Jennifer Lopes da Silva  
Assistente de Pesquisa I 
Programa de Pós-Graduação em Educação - 
PPGE 
Universidade Nove de Julho - UNINOVE 
jennifer-lopes@uninove.br 
(11) 3665-9312 
www.uninove.br 
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APÊNDICE 2 – CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 
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APÊNDICE 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisador: Isa Stavracas 

Orientador: Dra. Maria da Glória M. Gohn 

       

Eu, ___________________________________________________________________ 

Concordo de livre e espontânea vontade em participar como voluntário (a) da pesquisa 

“Projeto Guri: análise das ações socioeducativas em dois polos paulistas”. Afirmo ter sido 

esclarecido de que este estudo será conduzido com a aplicação de entrevistas, observação de 

atividades e análise de documentos, sem qualquer eventual despesa, garantido o sigilo dos 

dados. Concordo em ter os resultados deste estudo divulgado em publicações científicas, 

desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. Declaro que obtive todas as 

informações e esclarecimentos necessários quanto às dúvidas por mim apresentadas para a 

participação nesta pesquisa. 

 

Estou ciente que: 

1) Tenho a liberdade de desistir ou interromper a colaboração neste estudo no momento em 

que eu desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

2) A desistência não causa nenhum prejuízo a minha saúde física ou mental. 

3) Tenho a garantia de tomar conhecimento e obter informações dos resultados, parciais e 

finais, desta pesquisa, pelo contato com o pesquisador responsável, abaixo identificado. 

 

                                 São Paulo,_________de ____________________________de 2012. 
 
 
                                ______________________________________________________ 
                                                                              Assinatura 
 
 

 _______________________________________ 
                           Isa Stavracas 
                Pesquisadora responsável 
 



196 
 

 

APÊNDICE 4 – INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS DA PESQUISA 

 

APÊNDICE 4.1 – COORDENADORES DE POLO 

 

A) PERFIL DOS COORDENADORES 

 

1. Idade:_________ 

 

2. Sexo:__________ 

 

3. Mora na cidade:_______________ 

    Em caso positivo, qual bairro ___________________ 

 

4. Quantas horas semanais você dedica ao Projeto?_______________ 

 

5. Há quanto tempo você é coordenador (a) do Projeto Guri? 

(     ) entrou esse ano 

(     ) 1 a 2 anos 

(     ) 3 a 4 anos 

(     ) 4 a 5 anos 

(     ) 5 a 6 anos 

(     ) mais de 6 anos 

 

6. Formação: 

Ensino fundamental I - (     ) completo   /   (     ) incompleto 

Ensino fundamental II - (     ) completo   /   (     ) incompleto 

Ensino médio - (      ) completo   /  (     ) incompleto 

Superior - (     ) completo - Qual:______________________________ 

                 (     ) incompleto - Qual:____________________________ 

Pós-graduação - (     ) completa - Qual:_________________________ 

                           (     ) incompleta - Qual:_______________________ 

Mestrado - (     ) completo - Qual:_____________________________ 

                   (     ) incompleto - Qual:___________________________ 

Doutorado - (      ) completo - Qual: ___________________________ 

                     (      ) incompleto - Qual:__________________________ 
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7. Possui formação específica em música? 

(     ) sim 

(     ) não 

Em caso positivo, qual nível: 

(     ) graduação 

(     ) pós-graduação 

(     ) outra Qual:__________________________________ 

 

8. Tem experiência anterior na educação formal? 

(    ) sim 

(    ) não 

Em caso positivo, qual?_______________________________ 

 

9. Tem experiência anterior na educação não formal? 

(    ) sim 

(    ) não 

Em caso positivo, qual?_______________________________ 

 

10. Trabalha em outra instituição? 

(     ) sim Qual______________________________________ 

(     ) não 

          

                                           

B) ASPECTOS SOCIAIS, PEDAGÓGICOS, ADMINISTRATIVOS, CULTURAIS. 

1. VOCÊ RECEBEU CAPACITAÇÃO PARA ATUAR NO PROJETO? 

2. PARA VOCÊ, QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS POR ESTE 

POLO? 

3. QUE PARCERIAS ESTE POLO TEM COM A COMUNIDADE LOCAL? 

4. QUAIS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS ESTE POLO OFERECE? 

5. A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO FORMAIS FACILITA A ENTRADA E PERMANÊNCIA 

DAS CRIANÇAS NO PROJETO? POR QUÊ? 

6. COMO OCORRE A INTEGRAÇÃO DO PROJETO COM AS FAMÍLIAS? 
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7. QUE TIPO DE ASSISTÊNCIA (EM QUAIS ÁREAS) ESSE POLO PROPORCIONA AOS 

PARTICIPANTES E SUAS FAMÍLIAS? 

8. PARA VOCÊ, DE QUE FORMA AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PROMOVIDAS PELO 

PROJETO CONTRIBUEM PARA A EMANCIPAÇÃO E A CIDADANIA DE CRIANÇAS E 

JOVENS? 

9. COMO VOCÊ VÊ A PRESENÇA DO PROJETO NA COMUNIDADE LOCAL? 

10. QUAIS OS CURSOS SÃO MAIS PROCURADOS PELAS CRIANÇAS E JOVENS? 

11. A DEMANDA ATENDE AS EXPECTATIVAS DO PROJETO? 

12. O PROJETO GURI É MAIS MUSICAL OU SOCIAL? 

13. HÁ INTEGRAÇÃO ENTRE OS POLOS? QUAL A FREQUÊNCIA? 

14. EM SUA OPINIÃO, O PROJETO ATENDE TODAS AS CLASSES SOCIAIS OU SÓ OS MAIS 

CARENTES? 

15. COMO VOCÊ VÊ A PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS? VOCÊ ACHA NECESSÁRIO ESTE 

CONTATO? 

16. QUAL A PERIODICIDADE DE CONTATO COM ESSAS FAMÍLIAS? 

17. HÁ MATERIAL (INSTRUMENTOS) DISPONÍVEL PARA TODOS, DE ACORDO COM 

SUAS PREFERÊNCIAS? 

18. OS PARTICIPANTES PODEM LEVAR OS INSTRUMENTOS PARA ENSAIAR EM CASA? 

EM CASO NEGATIVO, QUAL O MOTIVO? 

19. O QUE VOCÊ CONSIDERA PRIMORDIAL NO ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES? 

20. VOCÊ JÁ ATUOU OU ATUA COM CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES EM OUTRA 

INSTITUIÇÃO MUSICAL OU SOCIOCULTURAL? 

21. HÁ PESSOAS DEFICIENTES NO POLO? COMO É DESENVOLVIDO ESTE TRABALHO E 

QUE ATENDIMENTO RECEBEM? 

22. VOCÊ ATUA OU JÁ ATUOU COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OUTRA 

INSTITUIÇÃO MUSICAL OU SOCIOCULTURAL? 

23. VOCÊ CONHECE O ECA E AS DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO PARA A PAZ? 
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24. QUAIS ATIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS FORA DO POLO NESTE ANO? 

25. TODOS OS ALUNOS PARTICIPARAM DESTAS ATIVIDADES? 

26. OS PAIS OU RESPOSÁVEL ACOMPANHAM OS FILHOS NAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS FORA DO POLO? 

27. QUAL O CRITÉRIO PARA PARTICIPAÇÃO NESTAS ATIVIDADES? 

28. QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS EM SUA PRÁTICA COTIDIANA? 

29. TODAS AS ATIVIDADES SÃO COLETIVAS? 

30. HÁ UM ACOMPANHAMENTO DOS PARTICIPANTES E SUAS FAMÍLIAS DESDE A 

ENTRADA NO PROJETO? 

31.VOCÊ CONHECE OUTRO PROJETO DE EDUCAÇÃO MUSICAL REALIZADO NA 

REGIÃO? EM CASO POSITIVO, QUAL? 

32. QUAL O DIFERENCIAL DO PROJETO GURI EM RELAÇÃO AOS DEMAIS? 

33. QUAIS MUDANÇAS SÃO OBSERVADAS NOS ALUNOS DEPOIS DO INGRESSO NO 

PROJETO? 

34. COMO É SUA RELAÇÃO COM OS PARTICIPANTES? COMO VOCÊ RESOLVE OS 

PROBLEMAS APRESENTADOS? QUAIS SÃO OS PROBLEMAS MAIS COMUNS? 

35. QUAIS PROJETOS ESPECIAIS DO GURI SÃO DESENVOLVIDOS NESTE POLO? 

36. QUAIS TEMAS SÃO ABORDADOS NO PROJETO COM OS ALUNOS? 

RESPEITO (     ) 

CIDADANIA (     ) 

EDUCAÇÃO PARA A PAZ (     ) 

VIOLÊNCIA (     ) 

DIVERSIDADE  (     ) 

INCLUSÃO (     ) 

MEIO AMBIENTE (     ) 

SUSTENTABILIDADE (     ) 

DIREITOS HUMANOS (     ) 

BULLING (     ) 

SOLIDARIEDADE (     ) 
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RESPONSABILIDADE (     ) 

SEXUALIDADE (      ) 

ÉTICA (     ) 

SAÚDE (     ) 

OUTROS  (     ) QUAIS? 
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APÊNDICE 4.2 – FAMÍLIAS DOS PARTICIPANTES DO PROJETO GURI  

 

A) PERFIL DAS FAMÍLIAS DOS PARTICIPANTES DO PROJETO GURI 

 

POLO __________________________________AMOSTRA ____________           

 

1. IDADE 

MÃE:_____________ 

PAI:______________ 

RESPONSÁVEL (NA FALTA DO PAI OU DA MÃE)___________________ 

 

2. ESCOLARIDADE DA MÃE 

NÃO ESTUDOU (      ) 

FUNDAMENTAL I  - Completo   (     )   /   Incompleto   (     ) 

FUNDAMENTAL II - Completo   (     )   /   Incompleto   (     ) 

ENSINO MÉDIO - Completo   (     )   /   Incompleto   (     ) 

ENSINO SUPERIOR - Completo   (     )   /   Incompleto   (     ) 

PÓS-GRADUAÇÃO -  Completa    (     )   /   Incompleta   (     ) 

MESTRADO - Completo   (      )   /   Incompleto   (      ) 

DOUTORADO - Completo   (      )   /   Incompleto   (      ) 

NÃO RESPONDEU   (     ) 

 

3. ESCOLARIDADE DO PAI 

NÃO TEM   (     ) 

FUNDAMENTAL I  - Completo   (     )   /   Incompleto   (     ) 

FUNDAMENTAL II  - Completo   (     )   /   Incompleto   (     ) 

ENSINO MÉDIO - Completo   (     )   /   Incompleto   (     ) 

ENSINO SUPERIOR - Completo   (     )   /   Incompleto   (     ) 

PÓS-GRADUAÇÃO - Completa   (     )   /   Incompleta   (     ) 

MESTRADO - Completo   (      )   /   Incompleto   (      ) 

DOUTORADO - Completo   (      )   /   Incompleto   (      ) 

NÃO RESPONDEU   (     ) 

 

4 . ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL (NA FALTA DO PAI OU MÃE): 

NÃO TEM   (     ) 

FUNDAMENTAL I - Completo   (     )   /   Incompleto     (     ) 
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FUNDAMENTAL II  - Completo   (     )   /   Incompleto   (     ) 

ENSINO MÉDIO - Completo   (     )   /   Incompleto   (     ) 

ENSINO SUPERIOR - Completo   (     )   /   Incompleto   (     ) 

PÓS-GRADUAÇÃO - Completa   (     )   /   Incompleta   (     ) 

MESTRADO - Completo   (      )   /   Incompleto   (      ) 

DOUTORADO - Completo   (      )   /   Incompleto   (      ) 

NÃO RESPONDEU   (     ) 

 

5. RESIDE: 

ZONA URBANA  (     ) 

ZONA RURAL     (     ) 

 

6. MORA EM RESIDÊNCIA: 

PRÓPRIA    (     ) 

ALUGADA (     ) 

CEDIDA (     ) 

OUTRA (     ) 

 

7. HÁ NA RESIDÊNCIA: 

QUANTOS QUARTOS? __________ 

QUANTOS BANHEIROS?_________ 

 

8. RENDA FAMILIAR (SALÁRIO MÍNIMO) – INCLUIR TODAS AS RENDAS DA FAMÍLIA 

(TRABALHO FORMAL OU NÃO FORMAL) 

ATÉ 1 (     ) 

ATÉ 2 (     ) 

ATÉ 3 (     ) 

ATÉ 4 (     ) 

ATÉ 5 (     )  

MAIS DE 6 (     ) 

 

9 . RECEBE APOIO FINANCEIRO: 

SIM   (     ) 

QUAL: __________________________________________________________ 

NÃO (      ) 

NÃO RESPONDEU  (      ) 
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10. PROFISSÃO 

DO PAI:______________________ 

DA MÃE:_____________________ 

RESPONSÁVEL:__________________________ 

 

11. POSSUI: 

CARRO (     ) QUANTIDADE _______ 

MOTO  (     ) QUANTIDADE _______ 

TELEVISÃO (     ) QUANTIDADE _________ 

COMPUTADOR (     )  QUANTIDADE _________ 

INTERNET (      ) 

TABLET   (       )  QUANTOS _____________ 

 

12.  RELIGIÃO: 

CATÓLICA  (     ) 

PROTESTANTE  (     ) 

PRESBITERIANA (     ) 

SEICHO NO IE  (     ) 

BUDISTA (     ) 

EVANGÉLICA (      ) 

UMBANDISTA (      ) 

OUTRA_____________________________ 

NÃO TEM  (      ) 

 

13. COMO CONHECEU O PROJETO GURI: 

JORNAL/REVISTA (     ) 

RÁDIO (     ) 

TELEVISÃO (     ) 

INTERNET (     ) 

AMIGOS (     ) 

ESCOLA (     ) 

FAMÍLIA (     ) 

OUTRO (     ) 

QUAL: _____________________________________ 
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B) PERCEPÇÃO SOBRE OPROJETO GURI 

1. POR QUE VOCÊ PROCUROU O PROJETO GURI? 

2. QUAL A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM MUSICAL PARA VOCÊ? 

3. O PROJETO PROMOVEU ALGUMA MUDANÇA NA VIDA DO SEU (SUA) FILHO(A) E DA 

SUA FAMÍLIA? QUAL? 

4. O PROJETO PRESTA OU JÁ PRESTOU ALGUM TIPO DE ATENDIMENTO (PSICOLÓGICO, 

SOCIAL, PEDAGÓGICO) PARA SEU FILHO OU SUA FAMÍLIA? EM CASO POSITIVO, QUAL? 

5. O QUE VOCÊ CONSIDERA BOM NO PROJETO? 

6. O QUE VOCÊ CONSIDERA RUIM NO PROJETO? 

7. O PROJETO ATENDE ÀS SUAS EXPECTATIVAS? 

8. A PRESENÇA DO POLO NA PRÓPRIA COMUNIDADE FACILITA A PERMANÊNCIA DA 

CRIANÇA OU JOVEM NO PROJETO? POR QUÊ? 

9. ALÉM DA MÚSICA O QUE MAIS SEU (SUA) FILHO (A) TEM APRENDIDO NO GURI? 

10. O QUE VOCÊ ACHA QUE FALTA NO PROJETO? 

11. SEU (SUA) FILHO (A) APRENDE MÚSICA (INSTRUMENTOS OU CANTO CORAL) NA 

ESCOLA FORMAL? 

12. VOCÊ OBSERVOU ALGUMA MUDANÇA EM SEU (SUA) FILHO (A) NA ESCOLA 

FORMAL APÓS A ENTRADA NO GURI? EM CASO POSITIVO, QUAL? 

13. VOCÊ COSTUMA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO PROJETO PARA TRATAR DE 

ASSUNTOS DIVERSOS? EM CASO POSITIVO, QUAIS? 

14. QUANDO HÁ ALGUM PROBLEMA COM SEU (SUA) FILHO (A) OU SUA FAMÍLIA VOCÊ 

PEDE AUXÍLIO OU ENCAMINHAMENTO AO PROJETO? EM CASO POSITIVO, QUAL? 

15. VOCÊ JÁ ACOMPANHOU SEU (SUA) FILHO (A) EM EVENTOS PROMOVIDOS FORA DO 

POLO? EM CASO POSITIVO, QUAL? 
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APÊNDICE 4.3 – PARTICIPANTES DO PROJETO GURI  

 

A) QUESTIONÁRIO 1 - PERFIL DOS PARTICIPANTES DO PROJETO GURI 

 

POLO __________________________________AMOSTRA: ____________           

 

1. IDADE 

6 a 8  (     ) 

8 a 10  (     ) 

11 a13  (     ) 

14 a 16 (     ) 

17 a 18 (     )  

 

2. ESCOLARIDADE  

FUNDAMENTAL I  - Completo   (     )   /   Incompleto   (     ) 

FUNDAMENTAL II - Completo   (     )   /   Incompleto   (     ) 

ENSINO MÉDIO - Completo   (     )   /   Incompleto   (     ) 

ENSINO SUPERIOR - Completo  (     )   /   Incompleto   (     ) 

NÃO RESPONDEU  (     ) 

 

3. ESTUDA EM ESCOLA: 

PÚBLICA (     ) 

PARTICULAR  (     ) 

 

4. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA CHEGAR AO GURI: 

BICICLETA (     ) 

ÔNIBUS (     ) 

A PÉ (     ) 

TREM (     ) 

CARRO (     ) 

CARONA (     ) 

OUTRO (     ) 

QUAL:_________________________________ 

 

5. MORA COM: 

PAI E MÃE  (      ) 
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SOMENTE O PAI  (      ) 

SOMENTE A MÃE (      ) 

NENHUM DOS DOIS (      )                          

RESPONSÁVEL (      ) 

QUEM:_______________________________________ 

 

6. TEM IRMÃOS: 

SIM  (     )  QUANTOS:_______ 

NÃO (     ) 

 

7. MORAM JUNTOS: 

SIM  (     )              

NÃO  (     ) 

 

8.  RELIGIÃO: 

CATÓLICA (     ) 

PROTESTANTE (     ) 

PRESBITERIANA (     ) 

SEICHO NO IE  (     ) 

BUDISTA (     ) 

EVANGÉLICA (     ) 

UMBANDISTA (     ) 

OUTRA_____________________________ 

NÃO TEM (     ) 

 

9. POSSUI COMPUTADOR: 

SIM (    ) 

NÃO (    ) 

 

10. ACESSA A INTERNET 

SIM (     ) 

NÃO (     ) 

QUANTAS DIAS POR SEMANA: ______________ 

 

11. DE ONDE ACESSA A INTERNET: 

CASA (     ) 

CASA DE AMIGOS (     ) 
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ESCOLA (     ) 

LAN HOUSE (     ) 

OUTROS (     ) 

QUAL:_____________________________________ 

 

12. ACESSA REDE DE RELACIONAMENTO: 

FACEBOOK (     ) 

MSN (     ) 

EMAIL (     ) 

TWITTER (     ) 

OUTRA (     ) 

QUAL:__________________________________ 

 

13. ACESSA O SITE DO PROJETO GURI? 

(     ) SIM 

(     ) NÃO  

O QUE COSTUMAR VISITAR NO SITE DO PROJETO GURI? 

 

14. COMO CONHECEU O PROJETO GURI: 

JORNAL/REVISTA (     ) 

RÁDIO (     ) 

TELEVISÃO (     ) 

INTERNET (     ) 

AMIGOS (     ) 

ESCOLA (     ) 

FAMÍLIA (     ) 

OUTRO (     ) 

QUAL: _____________________________________ 

 

15. HÁ QUANTO TEMPO ESTÁ NO PROJETO: 

MENOS DE 1 ANO  (     ) 

DE 1 A 2 ANOS (     ) 

DE 3 A 4 ANOS (     ) 

DE 5 A 6 ANOS (     ) 

DE 7 A 8 ANOS (     ) 

DE 9 A 10 ANOS (     ) 

MAIS DE 10 ANOS (     ) 
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16. QUE TIPO DE MÚSICA VOCÊ MAIS GOSTA (ESCOLHA TRÊS, POR ORDEM DE 

PREFERÊNCIA): 

POPULAR (     ) 

CLÁSSICA (     ) 

HAP (     ) 

SERTANEJA (     ) 

SAMBA (     ) 

PAGODE (     ) 

RELIGIOSA (     ) 

FUNK (     )  

ELETRÔNICA (     ) 

COUNTRY (     ) 

POP (     ) 

ROCK (     ) 

AXÉ (     ) 

OUTRA (     ) 

 

 

B) QUESTIONÁRIO 2 - OUTRAS ATIVIDADES E PARTICIPAÇÕES 

 

1. FAZ OUTRO CURSO/PARTICIPA DE OUTRO PROJETO? 

SIM (     )  QUAL:___________________ 

NÃO (     ) 

 

2. LÊ LIVROS? 

SIM (     ) QUANTOS POR MÊS_______________ 

NÃO (     ) 

 

3. OS LIVROS SÃO: 

COMPRADOS (      ) 

EMPRESTADOS POR COLEGAS (      ) 

EMPRESTADOS PELA ESCOLA (      ) 

RETIRADOS NA BIBLIOTECA (      ) 

LIVROS ON LINE (      ) 

DOADOS (      ) 

OUTROS (      ) 
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4. PARTICIPA DE ATIVIDADES NA IGREJA: 

SIM  (     )  QUAIS:__________________________________________________________ 

NÃO (     ) 

 

5. COSTUMA FREQUENTAR: 

TEATRO (     ) 

CINEMA (     ) 

PARQUE (     ) 

MUSEU (     ) 

SHOPPING (     )  

GINÁSIO DE ESPORTES (     ) 

ACADEMIA  DA MELHOR IDADE (     ) 

ACADEMIA PARTICULAR (     ) 

APRESENTAÇÕES CULTURAIS (      ) 

CLUBE (     ) 

IGREJA (     ) 

SHOWS (     ) 

FESTAS DE RODEIO (     ) 

FESTAS/ENCONTROS RELIGIOSOS (     )  

BALNEÁRIO (     ) 

CASA DE CULTURA (     ) 

FESTIVAIS (     ) 

QUAIS:_________________________________________ 

OUTROS:________________________________________ 

FREQUÊNCIA NO MÊS: 

1 A 2 (     ) 

3 A 4 (     ) 

5 A 6 (     ) 

MAIS DE 6 (     ) 

 

6. QUAIS DESTES PROJETOS ESPECIAIS DO GURI VOCÊ JÁ PARTICIPOU OU TEVE 

OPORTUNIDADE DE SE INSCREVER? 

AULAS ESPETÁCULO (     ) 

BOLSAS DE ESTUDO  (     ) 

INTERCÂMBIO ENTRE OS POLOS (     ) 

CD GURI (     ) 

REVISTA ESPAÇO INTERMEDIÁRIO (     ) 
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C) ENTREVISTAS COM OS ALUNOS 

1. COMO VOCÊ ENTROU NO PROJETO GURI? 

2. A INICIATIVA FOI SUA? EM CASO NEGATIVO, DE QUEM FOI? 

3. O PROJETO PROMOVEU ALGUMA MUDANÇA EM SUA VIDA? QUAL? 

4. O QUE VOCÊ ESPERA CONSEGUIR PARTICIPANDO DO PROJETO? 

5. QUAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROJETO VOCÊ GOSTA MAIS? E O QUE 

VOCÊ NÃO GOSTA? 

6. O QUE VOCÊ FAZIA NAS HORAS LIVRES ANTES DE INGRESSAR NO PROJETO? 

7. OS INSTRUMENTOS PODEM SER LEVADOS PARA CASA? EM CASO NEGATIVO, VOCÊ 

GOSTARIA DE LEVAR? 

8. VOCÊ GOSTA DA ATIVIDADE QUE FAZ (CANTO CORAL E/OU INSTRUMENTO)?  

9. NA ESCOLA FORMAL, VOCÊ TEM CONTATO COM A APRENDIZAGEM MUSICAL? EM 

CASO POSITIVO, É MAIS INTERESSANTE APRENDER MÚSICA NO PROJETO OU NA 

ESCOLA FORMAL? POR QUÊ? 

10. O QUE VOCÊ GOSTA E NÃO TEM NO PROJETO? 

11. O PROJETO PROMOVEU ALGUMA MUDANÇA NA SUA VIDA ESCOLAR? EM CASO 

POSITIVO, QUAL? 

12. DEPOIS DA SUA ENTRADA NO PROJETO, PASSOU A FREQUENTAR OUTROS TIPOS DE 

EVENTOS DIRECIONADOS A MÚSICA? POR QUÊ?  

13. DEPOIS DA SUA ENTRADA NO PROJETO, PASSOU A FREQUENTAR OUTROS TIPOS DE 

EVENTOS DIRECIONADOS AS ARTES EM GERAL? POR QUÊ? 

14. COMO É SUA RELAÇÃO COM OS EDUCADORES MUSICAIS? 

15. O QUE VOCÊ MAIS APRECIA NO PROJETO: AS AULAS COM OS EDUCADORES; 

PARTICIPAR DE EVENTOS VIAJANDO COM O PROJETO; RELACIONAR-SE COM OS 

COLEGAS POR MEIO DE CONVERSAS E BRINCADEIRAS; ENSAIAR; FAZER 

APRESENTAÇÕES PARA O PÚBLICO; APRENDER UM INSTRUMENTO? 

16. VOCÊ SABE O QUE SIGNIFICA “CIDADANIA”? EM CASO POSITIVO, EXPLIQUE O QUE É. 
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17. VOCÊ CONSIDERA QUE O GURI PROMOVE A CIDADANIA? POR QUÊ? 

18. QUE SUGESTÕES VOCÊ DARIA PARA MELHORAR O PROJETO? 

19. O PROJETO JÁ FEZ ALGUM ENCAMINHAMENTO NA ÁREA SOCIAL OU 

EDUCACIONAL PARA VOCÊ? EM CASO POSITIVO, QUAL? 

20. QUAIS TEMAS SÃO ABORDADOS NO PROJETO COM OS ALUNOS? 

RESPEITO (     ) 

CIDADANIA (     ) 

EDUCAÇÃO PARA A PAZ (     ) 

VIOLÊNCIA (     ) 

DIVERSIDADE  (     ) 

INCLUSÃO (     ) 

MEIO AMBIENTE (     ) 

SUSTENTABILIDADE (     ) 

DIREITOS HUMANOS (     ) 

BULLING (     ) 

SOLIDARIEDADE (     ) 

RESPONSABILIDADE (     ) 

SEXUALIDADE (      ) 

ÉTICA (     ) 

SAÚDE (     ) 

OUTROS  (     ) 

 

21. QUAIS ATIVIDADES, ALÉM DA APRENDIZAGEM MUSICAL, VOCÊ DESENVOLVE 

DENTRO DO POLO? 

22. VOCÊ AMPLIOU SEU REPERTÓRIO MUSICAL: COMPOSITORES, ESTILOS E GÊNEROS 

MUSICAIS? 

23.  O PROJETO GURI DESENVOLVE HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA A PRÁTICA 

MUSICAL EM GRUPO? QUAIS? 

 24. VOCÊ PREFERE AULAS COLETIVAS OU INDIVIDUAIS? POR QUÊ? 

25. QUANDO VOCÊ OU SUA FAMÍLIA TEM ALGUM PROBLEMA VOCÊ FALA COM O 

EDUCADOR MUSICAL? EM CASO POSITIVO, O QUE ELES FAZEM? 
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26. VOCÊ CONHECE O ECA – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE? QUAL É 

SUA FUNÇÃO? 

27. VOCÊ SABE O QUE É EDUCAÇÃO PARA A PAZ? EM CASO POSITIVO, EXPLIQUE. ESSE 

ASSUNTO É DISCUTIDO NO PROJETO?   
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APÊNDICE 4.4 – EDUCADORES MUSICAIS  

 

A) PERFIL DOS EDUCADORES MUSICAIS DO PROJETO GURI                              

 

1. Idade:_________ 

 

2. Sexo:__________ 

 

3. Mora na cidade:_______________ 

    Em caso positivo, qual bairro ___________________ 

 

4. Quantas horas semanais você dedica ao Projeto?_______________ 

 

5. Tem experiência na educação formal? 

(     ) sim 

(     ) não 

Em caso positivo, qual?______________________________ 

 

6. Tem experiência anterior na educação não formal? 

(    ) sim 

(    ) não 

Em caso positivo, qual?_______________________________ 

 

7. Há quanto tempo você é educador (a) no Projeto Guri? 

(    ) entrou esse ano 

(     ) 1 a 2 anos 

(     ) 3 a 4 anos 

(     ) 5 a 6 anos 

(     ) mais de 6 anos 

 

8. Formação: 

Ensino fundamental I - (     ) completo   /   (     ) incompleto 

Ensino fundamental II - (     ) completo   /   (     ) incompleto 

Ensino médio - (      ) completo   /   (     ) incompleto 

Superior - (     ) completo  -  Qual:______________________________ 

                 (     ) incompleto 
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Pós-graduação - (     ) completa - Qual:________________________ 

                           (     ) incompleta - Qual:_______________________ 

Mestrado - (     ) completo - Qual:_____________________________ 

                   (     ) incompleto - Qual:___________________________ 

Doutorado - (     ) completo - Qual: ___________________________ 

                     (     ) incompleto - Qual:__________________________ 

 

9. Possui formação específica em música? 

(     ) sim 

(     ) não 

Em caso positivo, qual nível: 

(     ) graduação 

(     ) pós-graduação 

(     ) outra Qual:__________________________________ 

 

10. Como você conheceu o Projeto Guri? 

(     ) amigos/conhecidos 

(     ) site 

(     ) propaganda TV, rádio, jornal, panfletos 

(     ) familiares  

(      ) outros 

 

 

B) ENTREVISTA COM OS EDUCADORES MUSICAIS 

1. VOCÊ RECEBEU CAPACITAÇÃO PARA ATUAR NO PROJETO? 

2. PARA VOCÊ, QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS POR ESTE 

POLO? 

3. A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO FORMAIS FACILITA A ENTRADA E PERMANÊNCIA 

DAS CRIANÇAS E JOVENS NO PROJETO? POR QUÊ? 

4. COMO OCORRE A INTEGRAÇÃO ENTRE O EDUCADOR MUSICAL E AS FAMÍLIAS? 

5. PARA VOCÊ, DE QUE FORMA AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PROMOVIDAS PELO 

PROJETO CONTRIBUEM PARA A EMANCIPAÇÃO E A CIDADANIA DE CRIANÇAS E 

JOVENS? 
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6. COMO VOCÊ VÊ A PRESENÇA DO PROJETO NA COMUNIDADE LOCAL? 

7. QUAIS CURSOS SÃO MAIS PROCURADOS PELAS CRIANÇAS E JOVENS? 

8. QUAL O MAIOR INCENTIVO OFERECIDO PARA ATUAR NO PROJETO? 

9. O PROJETO GURI É MAIS MUSICAL OU SOCIAL? 

10. EM SUA OPINIÃO, O PROJETO ATENDE TODAS AS CLASSES SOCIAIS OU SÓ OS MAIS 

CARENTES? 

11. COMO VOCÊ VÊ A PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS? VOCÊ ACHA NECESSÁRIO ESTE 

CONTATO? 

12. QUAL A PERIODICIDADE DE CONTATO COM ESSAS FAMÍLIAS? 

13. HÁ MATERIAL (INSTRUMENTOS) DISPONÍVEL PARA TODOS, DE ACORDO COM 

SUAS PREFERÊNCIAS? 

14. OS PARTICIPANTES PODEM LEVAR OS INSTRUMENTOS PARA ENSAIAR EM CASA? 

EM CASO NEGATIVO, QUAL O MOTIVO? 

15. O QUE VOCÊ CONSIDERA PRIMORDIAL NO ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES? 

16. VOCÊ TEM PARTICIPANTES COM DEFICIÊNCIAS NESTE POLO? COMO É 

DESENVOLVIDO ESTE TRABALHO E QUE ATENDIMENTO RECEBEM? 

17. VOCÊ JÁ ATUOU OU ATUA COM CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES EM OUTRA 

INSTITUIÇÃO MUSICAL OU SOCIOCULTURAL? 

18. VOCÊ CONHECE O ECA E AS DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO PARA A PAZ? 

19. QUAIS ATIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS FORA DO POLO NESTE ANO? 

20. TODOS OS ALUNOS PARTICIPARAM DAS DESSAS ATIVIDADES? 

21. QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS EM SUA PRÁTICA COTIDIANA? 

22. TODAS AS ATIVIDADES SÃO COLETIVAS? HÁ ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO? 

23. HÁ UM ACOMPANHAMENTO DOS PARTICIPANTES E SUAS FAMÍLIAS DESDE A 

ENTRADA NO PROJETO? 
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24. POR QUE VOCÊ ESCOLHEU DAR AULAS NO PROJETO GURI? 

25. VOCÊ CONHECE OUTRO PROJETO DE EDUCAÇÃO MUSICAL REALIZADO NA 

REGIÃO? EM CASO POSITIVO, QUAL? 

26. QUAL O DIFERENCIAL DO PROJETO GURI EM RELAÇÃO AOS DEMAIS? 

27. PARA VOCÊ, QUEM É O PARTICPANTE DO PROJETO GURI?  

28. QUAIS MUDANÇAS SÃO OBSERVADAS NOS ALUNOS DEPOIS DO INGRESSO NO 

PROJETO? 

29. COMO É SUA RELAÇÃO COM OS PARTICIPANTES? COMO VOCÊ RESOLVE OS 

PROBLEMAS APRESENTADOS? QUAIS SÃO OS PROBLEMAS MAIS COMUNS? 

30. QUAIS OS PROJETOS ESPECIAIS DO GURI SÃO DESENVOLVIDOS NESTE POLO? 

31. QUAIS TEMAS SÃO ABORDADOS NO PROJETO COM OS ALUNOS? 

RESPEITO (     ) 

CIDADANIA (     ) 

EDUCAÇÃO PARA A PAZ (     ) 

VIOLÊNCIA (     ) 

DIVERSIDADE  (     ) 

INCLUSÃO (     ) 

MEIO AMBIENTE (     ) 

SUSTENTABILIDADE (     ) 

DIREITOS HUMANOS (     ) 

BULLING (     ) 

SOLIDARIEDADE (     ) 

RESPONSABILIDADE (     ) 

SEXUALIDADE (      ) 

ÉTICA (     ) 

SAÚDE (     ) 

OUTROS (     ) QUAIS? 

 

32. COMO VOCÊ AMPLIA O REPERTÓRIO MUSICAL DOS PARTICIPANTES: 

COMPOSITORES, ESTILOS E GÊNEROSMUSICAIS? 

33. QUAIS SUGESTÕES VOCÊ DARIA PARA MELHORAR O PROJETO? 
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APÊNDICE 4.5 – AUXILIAR DE POLO/AUXILIAR ARTÍSTICO-PEDAGÓGICO 

 

A) PERFIL DOS AUXILIARES DE POLO                                        

 

1. Idade:_________ 

 

2. Sexo:__________ 

 

3. Mora na cidade:_______________ 

    Em caso positivo, qual bairro ___________________ 

 

4. Quantas horas semanais você dedica ao Projeto?_______________ 

 

5. Tem experiência na educação formal? 

(     ) sim 

(     ) não 

Em caso positivo, qual?______________________________ 

 

6. Tem experiência anterior na educação não formal? 

(    ) sim 

(    ) não 

Em caso positivo, qual?_______________________________ 

 

7. Há quanto tempo você é auxiliar (a) no Projeto Guri? 

(     ) entrou esse ano 

(     ) 1 a 2 anos 

(     ) 3 a 4 anos 

(     ) 5 a 6 anos 

(     ) mais de 6 anos 

 

8. Formação: 

Ensino fundamental I - (     ) completo   /   (     ) incompleto 

Ensino fundamental II - (     ) completo   /   (     ) incompleto 

Ensino médio - (      ) completo   /   (     ) incompleto 

Superior - (     ) completo - Qual:______________________________ 

                 (     ) incompleto - Qual:____________________________ 
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Pós-graduação  - (     ) completa - Qual:_________________________ 

                            (     ) incompleta - Qual:_______________________ 

Mestrado - (     ) completo - Qual:_____________________________ 

                   (     ) incompleto - Qual:___________________________ 

Doutorado - (     ) completo - Qual: ___________________________ 

                     (     ) incompleto - Qual:__________________________ 

 

9. Possui formação específica em música? 

(     ) sim 

(     ) não 

Em caso positivo, qual nível: 

(     ) graduação 

(     ) pós-graduação 

(     ) outra Qual:__________________________________ 

 

10. Como você conheceu o Projeto Guri? 

(     ) amigos/conhecidos 

(     ) site 

(     ) propaganda TV, rádio, jornal, panfletos 

(     ) familiares  

(     ) outros 

 

 

B) ENTREVISTA COM O AUXILIAR DE POLO 

1. VOCÊ RECEBEU CAPACITAÇÃO PARA ATUAR NO PROJETO? 

2. PARA VOCÊ, QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS POR ESTE 

POLO? 

3. A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO FORMAIS FACILITA A ENTRADA E PERMANÊNCIA 

DAS CRIANÇAS E JOVENS NO PROJETO? POR QUÊ? 

4. HÁ INTEGRAÇÃO ENTRE O AUXILIAR DE POLO E AS FAMÍLIAS? COMO ISSO 

OCORRE? 
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5. PARA VOCÊ, DE QUE FORMA AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PROMOVIDAS PELO 

PROJETO CONTRIBUEM PARA A EMANCIPAÇÃO E A CIDADANIA DE CRIANÇAS E 

JOVENS? 

6. COMO VOCÊ VÊ A PRESENÇA DO PROJETO NA COMUNIDADE LOCAL? 

7. QUAIS OS CURSOS SÃO MAIS PROCURADOS PELAS CRIANÇAS E JOVENS? 

8. QUAL O MAIOR INCENTIVO OFERECIDO PARA ATUAR NO PROJETO? 

9. O PROJETO GURI É MAIS MUSICAL OU SOCIAL? 

10. EM SUA OPINIÃO, O PROJETO ATENDE TODAS AS CLASSES SOCIAIS OU SÓ OS MAIS 

CARENTES? 

11. COMO VOCÊ VÊ A PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS? VOCÊ ACHA NECESSÁRIO ESTE 

CONTATO? 

12. QUAL A PERIODICIDADE DE CONTATO COM ESSAS FAMÍLIAS? 

13. HÁ MATERIAL (INSTRUMENTOS) DISPONÍVEL PARA TODOS, DE ACORDO COM 

SUAS PREFERÊNCIAS? 

14. OS PARTICIPANTES PODEM LEVAR OS INSTRUMENTOS PARA ENSAIAR EM CASA? 

EM CASO NEGATIVO, QUAL O MOTIVO? 

15. O QUE VOCÊ CONSIDERA PRIMORDIAL NO ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES? 

16. VOCÊ JÁ ATUOU OU ATUA COM CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES EM OUTRA 

INSTITUIÇÃO MUSICAL OU SOCIOCULTURAL? 

17. VOCÊ CONHECE O ECA E AS DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO PARA A PAZ? 

18. QUAIS ATIVIDADES VOCÊ DESENVOLVE NO POLO? 

19. QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS EM SUA PRÁTICA COTIDIANA? 

21. VOCÊ CONHECE OUTRO PROJETO DE EDUCAÇÃO MUSICAL REALIZADO NA 

REGIÃO? EM CASO POSITIVO, QUAL? 

22. QUAL O DIFERENCIAL DO PROJETO GURI EM RELAÇÃO AOS DEMAIS? 

23. PARA VOCÊ, QUEM É O PARTICPANTE DO PROJETO GURI? 
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 24. QUAIS MUDANÇAS SÃO OBSERVADAS NOS ALUNOS DEPOIS DO INGRESSO NO 

PROJETO? 

25. COMO É SUA RELAÇÃO COM OS PARTICIPANTES? COMO VOCÊ RESOLVE OS 

PROBLEMAS APRESENTADOS? QUAIS SÃO OS PROBLEMAS MAIS COMUNS? 

26. QUAIS SUGESTÕES VOCÊ DARIA PARA MELHORAR O PROJETO? 
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APÊNDICE 5 – MAPA DA CIDADE DE OURO VERDE 

 

 

 

Mapa 1 - Localização da cidade de Ouro Verde, “berço” do Projeto Guri.  

(WIKIPÉDIA, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/SaoPaulo_Municip_OuroVerde.svg
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APÊNDICE 6 – HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 

 

 

O município de Pindamonhangaba (s/d-a), com uma área de 731,90 km2, está 

localizado no Vale do Paraíba, a leste do Estado de São Paulo, na região Sudeste do Brasil. 

Faz parte da Região Administrativa de São José dos Campos e possui uma localização 

privilegiada, pois é cortado pela Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Estado do 

Rio de Janeiro. Sua população em 2005 (estimativa do IBGE) era de 140.000 habitantes. 

Pindamonhangaba foi fundada em 12 de agosto de 1672, mas somente em 10 de 

julho de 1705 o povoado foi emancipado politicamente de Taubaté. O município é conhecido 

pelo apelido de “Princesa do Norte” e o seu nome significa “lugar onde se fazem anzóis”.  

Há no município inúmeras indústrias de grande, médio e pequeno porte que se 

instalaram na região atraídas pelo incentivo fiscal e pela boa localização, uma vez que a 

cidade possui uma topografia plana. Por esse motivo, a partir da década de 1970, o município 

recebeu um grande número de pessoas em busca de emprego e de melhores condições de vida. 

O mapa apresentado a seguir mostra a localização do município de 

Pindamonhangaba dentro do Estado de São Paulo. 

 

 

 

Mapa 2 - Localização do município de Pindamonhangaba. (NUPES, 2007) 
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O município está dividido em seis regiões. O Distrito de Moreira César e a região B 

são aquelas com maior número de bairros, conforme se pode observar no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 - Divisão por regiões. (NUPES, 2007) 

Regiões Bairros 

A 
Condomínio Real Ville, Condomínio Colonial Village, Condomínio Village Paineiras e 
Lessa 

B 

Alto do Cardoso, Alvarenga, Bela Vista, Bosque da Princesa, Campo Alegre, Campos 
Maia, Centro, Cidade Jardim, Crispim, Jardim Boa Vista, Lago Azul, Residencial 
Mombaça I, Morumbi, Parque das Nações, Parque São Domingos, Residencial Andrade, 
Residencial Ouro Verde, Santana, Socorro, Vila Prado, Vila Rica e Vila Verde 

C Cidade Nova, Feital, Jardim Eloyna, Maricá, Triângulo, Santa Cecília e Vitória Vale 

D Araretama, Bairro das Campinas, Castolira, Goiabal e Nova Esperança 

Moreira 
César 

Jardim Carlota, Jardim Regina, Jardim Vista Alegre, João Tamborindeguy Fernandes, 
Loteamento Padre Rodolfo, Mantiqueira, Moreira César, Pasin, Residencial Laerte 
Assumpção, Socorro, Terra dos Ipês I, Terra dos Ipês II, Vale das Acácias, Vila São 
Benedito e Vila São João 

Área 
Rural 

Bom Sucesso, Borba, Colméia, Cruz Grande, Cruz Pequena, Fazenda Mantiqueira, Mandú, 
Piracuama e Ribeirão Grande 

                                                       

O mapa apresentado a seguir permite visualizar as regiões do município, cabendo 

notar que o Distrito de Moreira César e o bairro de Araretama (região D) se localizam em 

regiões opostas da cidade.  

 

  

Mapa 3 - Estratificação do Município de Pindamonhangaba. (NUPES, 2007) 
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A situação econômica dos bairros também foi analisada pelo NUPES - Núcleo de 

Pesquisas Sociais. Esses dados possibilitam vislumbrar a situação do bairro de Araretama e do 

Distrito de Moreira César em relação à renda média de cada região, deixando evidente que, 

depois da zona rural, as áreas que apresentam menor renda são aquelas nas quais estão os 

polos analisados nesta pesquisa. Embora tenham sido coletados em 2007, esses dados já 

oferecem um panorama da condição econômica das referidas regiões, servindo como base 

para a análise das comunidades atendidas pelo Projeto Guri.  

 

 

Mapa 4 - Renda média de cada região do município. (NUPES, 2007) 

 

Pindamonhangaba é um município que enfrenta problemas como todos os outros. 

Melhorias no transporte, na educação, na saúde, na moradia e diminuição da violência são 

algumas das exigências da população local, que, ao mesmo tempo em que observa o 

crescimento da economia, por meio do aumento de indústrias na região, vê crescer a 

desigualdade social. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – ORGANIZAÇÕES SOCIAIS/CULTURAIS QUALIFICADAS NO ESTADO DE SP 

INSTITUIÇÃO 
Organização Social responsável 
pela gestão 

Museu da Casa Brasileira 
Organização Social de Cultura A Casa Museu de 
Artes e Artefatos Brasileiros 

Abaçaí Cultura e Arte Abaçaí Cultura e Arte 

Museu Casa de Portinari 
Associação Cultural de Amigos do Museu Casa 
de Portinari 

Museu Paulo Setúbal 
Associação Cultural de Amigos do Museu Casa 
de Portinari 

Museu Monteiro Lobato 
Associação Cultural de Amigos do Museu Casa 
de Portinari 

Museu Bernardino de Campos 
Associação Cultural de Amigos do Museu Casa 
de Portinari 

Museu Histórico e Pedagógico Conselheiro 
Rodrigues Alves 

Associação Cultural de Amigos do Museu Casa 
de Portinari 

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre 
Associação Cultural de Amigos do Museu Casa 
de Portinari 

Museu Histórico Pedagógico Prudente de Moraes 
Associação Cultural de Amigos do Museu Casa 
de Portinari 

Teatro de Dança Associação Paulista dos Amigos da Arte 

Teatro Sérgio Cardoso Associação Paulista dos Amigos da Arte 

Teatro São Pedro Associação Paulista dos Amigos da Arte 

Memorial da Resistência Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC, 

Pinacoteca do Estado Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC 

Escola de Música do Estado de São Paulo Tom 
Jobim 

Associação de Cultura, Educação e Assistência 
Social Santa Marcelina 

Festival de Campos 
Associação de Cultura, Educação e Assistência 
Social Santa Marcelina 

Guri Santa Marcelina 
Associação de Cultura, Educação e Assistência 
Social Santa Marcelina 

Museu Afro Brasil Associação de Amigos do Museu Afro Brasil 

Conservatório de Tatuí Associação de Amigos do Conservatório de Tatuí 

Museu de Arte Sacra de São Paulo 
Associação de Amigos do Museu de Arte Sacra 
de São Paulo 

Projeto Guri Associação de Amigos do Projeto Guri 
CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO 

Museu do Café Associação de Amigos do Museu do Café 

Paço das Artes Associação dos Amigos do Paço das Artes 

MIS - Museu da Imagem e do Som Associação dos Amigos do Paço das Artes 

São Paulo Escola de Teatro Associação dos Amigos da Praça 

São Paulo Cia. de Dança Associação Pró-Dança 

Espaço Catavento Catavento Cultural e Educacional 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – 
OSESP 

Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São 
Paulo 

Museu do Futebol Instituto da Arte do Futebol Brasileiro 

Casa das Rosas 
POIESIS - Instituto de Apoio à Cultura, à Língua 
e à Literatura 

Casa Guilherme de Almeida 
POIESIS - Instituto de Apoio à Cultura, à Língua 
e à Literatura 

Museu da Língua Portuguesa 
POIESIS - Instituto de Apoio à Cultura, à Língua 
e à Literatura 

Oficinas Culturais 
POIESIS - Instituto de Apoio à Cultura, à Língua 
e à Literatura 

Biblioteca de São Paulo Organização Social de Cultura SP Leituras 

Fonte: SÃO PAULO, s/d-a. 
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ANEXO 2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS DOS CURSOS DA AAPG 

 Conhecer as características e possibilidades sonoras do instrumento e saber utilizá-las 

dentro das exigências de cada nível tanto na interpretação coletiva como na individual. 

 Utilizar os instrumentos, o corpo e outros objetos sonoros como meio de expressão musical 

na execução, improvisação, arranjo e composição, valorizando as produções musicais próprias 

e dos outros membros da turma. 

 Conhecer um amplo repertório de música de diferentes estilos por meio de apreciação 

crítica e analítica, execução e composição.  

 Executar um repertório básico formado por peças eruditas e populares de diferentes épocas 

e estilos, contemplando a música brasileira e de outros países, além de músicas que 

respondam aos interesses ou gostos particulares dos alunos.   

 Desenvolver habilidades necessárias para a prática musical em grupo: atenção, 

concentração, escuta etc.  

 Desenvolver as habilidades necessárias para a interpretação musical em público – 

autoestima, autoconfiança e autocontrole – nas apresentações internas e externas do polo. 

 Desenvolver as habilidades técnicas básicas que permitam o domínio do próprio 

instrumento para uma correta execução e expressão musical segundo as exigências de cada 

peça, permitindo também a criatividade e espontaneidade na interpretação. 

 Desenvolver o conhecimento da linguagem musical tanto na leitura como na escrita como 

meio de acesso à execução, apreciação e composição. 

 Conhecer aspectos básicos da história da música relacionados a diferentes compositores, 

estilos e gêneros musicais.  

 Conhecer aspectos da teoria musical a partir da prática.  

 Participar ativamente das atividades de sala de aula e do polo, das apresentações e de 

outros projetos programados no semestre, se responsabilizando pelo seu cumprimento.   

 Valorizar a importância do cuidado com o instrumento e desenvolver hábitos de higiene e 

manutenção.  
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 Valorizar e respeitar os diferentes gostos e preferências musicais, individuais e da turma, 

bem como a própria herança cultural.  

  Desenvolver atitudes de colaboração, companheirismo e respeito mútuo. 
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ANEXO 3 – ESTATUTO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI 
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ANEXO 4 – PORTFÓLIO PROJETO GURI FORNECIDO PELA EX-COORDENADORA DE POLO 
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ANEXO 5 – A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

Figura 1 - Organograma da AAPG. (AAPG, 2008) 
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ANEXO 6 – ESTRUTURA DAS DIRETORIAS, REGIONAIS E POLOS DA AAPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Diretorias, Regionais e Polos da AAPG. (AAPG, 2008) 

 

Essa estrutura também pode ser apresentada da seguinte maneira: 

 

 

Figura 3 - Estrutura detalhada das Diretorias, Regionais e Polos da AAPG. (AAPG, 2008) 
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ANEXO 7 – POLOS DA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI 

 

Quadro 1 - Regionais e Polos da AAPG. (AAPG, 2011) 

REGIONAL ADMINISTRATIVA POLOS 

REGIONAL 
ARAÇATUBA 

Polo Alto Alegre 
Polo Andradina 
Polo Avanhandava 
Polo Bento de Abreu 
Polo Bilac 
Polo Instituto Pró-Criança Birigui 

Polo Brejo Alegre 

Polo CASA Araçá 

Polo CASA Araçatuba 
Polo Castilho 
Polo Clementina 
Polo General Salgado 
Polo Guaraçaí 
Polo Guzolândia 
Polo Ilha Solteira 
Polo Jales 
Polo Lavínia 
Polo Luiziânia 
Polo Murutinga do Sul 
Polo Nova Canaã Paulista 
Polo Nova Luzitânia 
Polo Pereira Barreto 
Polo Piacatu 
Polo Pontalinda 
Polo Regional Araçatuba 
Polo Rubiácea 
Polo Santa Albertina 
Polo Santa Fé do Sul 
Polo Santópolis do Aguapeí 
Polo Sud Mennucci 
Polo Valparaíso 

 
 
 
 

REGIONAL 
ITAPEVA 

 
 
 
 

Polo Barra do Chapéu 
Polo Bom Sucesso de Itararé 
Polo Buri 
Polo Capão Bonito 
Polo Fartura 
Polo Guapiara 
Polo Itaberá 
Polo Itaí 
Polo Itaporanga 
Polo Itararé 
Polo Nova Campina 
Polo Piraju 

Polo Regional Itapeva 

Polo Ribeira 
Polo Ribeirão Branco 
Polo Ribeirão Grande 

CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO 

 

Polo Riversul 
Polo Sarutaiá 
Polo Taquarituba 
Polo Taquarivaí 
Polo Tejupã 

REGIONAL JAÚ 

Polo Bariri 
Polo Barra Bonita 
Polo Bauru 
Polo Bocaina 
Polo Boracéia 
Polo Botucatu 
Polo CASA Bauru 
Polo CASA Botucatu 
Polo CASA Rio Dourado - Lins 
Polo CASA Rio Novo - Iaras 
Polo CASA Três Rios - Iaras 
Polo CASA Vitória Régia - Lins 
Polo Dois Córregos 
Polo Getulina 
Polo Igaraçu do Tietê 
Polo Legião Mirim de Piratininga 
Polo Lençóis Paulista 
Polo Lins 
Polo Macatuba 
Polo Mineiros do Tietê 
Polo Pederneiras 
Polo Promissão 
Polo Regional Jaú 
Polo Sabino 
Polo Santa Maria da Serra 
Polo São Manuel 
Polo Torrinha 

 
 
 

REGIONAL JUNDIAÍ 
 
 
 

Polo Aguaí 
Polo Águas de Lindóia 
Polo Atibaia 
Polo Bragança Paulista 
Polo Cabreúva 
Polo Campinas 
Polo CASA Campinas 
Polo CASA Franco da Rocha 
Polo CASA Jacarandá 
Polo CASA Jequitibá 
Polo CASA Maestro Carlos Gomes 
Polo CASA Rio Negro 
Polo CASA Tapajós 
Polo Elias Fausto 
Polo Espírito Santo do Pinhal 

CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO 

 

Polo Estiva Gerbi 
Polo Indaiatuba 
Polo Iracemápolis 
Polo Jaguariúna 
Polo Lindóia 
Polo Monte Mor 
Polo Nova Odessa 
Polo Pedreira 
Polo Piracaia 
Polo Piracicaba 
Polo Rafard 
Polo Regional Jundiaí 
Polo Santa Bárbara d’Oeste 
Polo Santo Antônio de Posse 
Polo Santo Antônio do Jardim 
Polo Serra Negra 
Polo Socorro 
Polo Sumaré 
Polo Vinhedo 

REGIONAL 
MARÍLIA 

Polo Álvaro de Carvalho 
Polo Arco-Íris 
Polo Assis 
Polo Bastos 
Polo Bernardino de Campos 
Polo Campos Novos Paulista 
Polo Cândido Mota 
Polo CASA Marília 
Polo Echaporã 
Polo Garça 
Polo Herculândia 
Polo Ibirarema 
Polo Ipaussu 
Polo Maracaí 
Polo Ocauçu 
Polo Oriente 
Polo Ourinhos 
Polo Palmital 
Polo Parapuã 
Polo Pompéia 
Polo Quatá 
Polo Regional Marília 
Polo Ribeirão do Sul 
Polo Rinópolis 
Polo Salto Grande 
Polo Santa Cruz do Rio Pardo 
Polo Tupã 
Polo Vera Cruz 

CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO 

 
 
 
 

REGIONAL 
PRESIDENTE 
PRUDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Polo Adamantina 
Polo Álvares Machado 
Polo Anhumas 
Polo Caiabu 
Polo Caiuá 
Polo CASA Irapuru 1 
Polo CASA Irapuru 2 
Polo Congregação Filhas de Maria Missionárias - 
Santo Anastácio 
Polo Dracena 
Polo Emilianópolis 
Polo Iepê 
Polo Inúbia Paulista 
Polo Irapuru 
Polo Junqueirópolis 
Polo Francisco Franco - Rancharia 
Polo Martinópolis 
Polo Mirante do Paranapanema 
Polo Nantes 
Polo Narandiba 
Polo Osvaldo Cruz 
Polo Ouro Verde 
Polo Panorama 
Polo Piquerobi 
Polo Pirapozinho 
Polo Presidente Bernardes 
Polo Regional Presidente Prudente 
Polo Presidente Venceslau 
Polo Regente Feijó 
Polo Rosana 
Polo Sagres 
Polo Salmourão 
Polo Sandovalina 
Polo Santo Expedito 
Polo Taciba 
Polo Tarabai 
Polo Teodoro Sampaio/Pontal do Paranapanema 
Polo Tupi Paulista 

REGIONAL 
RIBEIRÃO 

PRETO 

Polo ACIF - Franca 
Polo Altinópolis 
Polo Batatais 
Polo Bebedouro 
Polo Brodowski 
Polo Cajuru 
Polo CASA da Cidadania de Barrinha 

Polo CASA Ouro Verde 
Polo CASA Rio Pardo 
Polo CASA Sertãozinho 

CONTINUA 
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Polo Cravinhos 
Polo Dumont 
Polo Guará 
Polo Igarapava 
Polo Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça - 
Guaíra 
Polo Itirapuã 
Polo Ituverava 
Polo Jaborandi 
Polo Jaboticabal 
Polo Jeriquara 
Polo Miguelópolis 
Polo Monte Alto 
Polo Monte Azul Paulista 
Polo Morro Agudo 
Polo Orlândia 
Polo Pitangueiras 
Polo Regional Ribeirão Preto 
Polo Santa Cruz da Esperança 
Polo Santa Rosa de Viterbo 
Polo São Joaquim da Barra 
Polo São Simão 
Polo Serrana 
Polo Sertãozinho 
Polo Viradouro 

REGIONAL 
SANTOS 

Polo CASA Guarujá (Unidade de Internação 
Provisória) 
Polo CASA Guarujá (Unidade de Internação) 
Polo CASA Itanhaém 
Polo CASA Mongaguá 
Polo CASA Peruíbe 
Polo CASA Vila de São Vicente 
Polo FUNDACC - Caraguatatuba 
Polo Ilha Comprida 
Polo Ilhabela 
Polo Iporanga 
Polo Itanhaém 
Polo Itariri 
Polo Miracatu 
Polo Mongaguá 
Polo Nhembo’ e’ a’ Porã 
Polo Pedro de Toledo 
Polo Peruíbe 
Polo Registro 
Polo Regional Santos 
Polo São Sebastião 
Polo São Vicente 
Polo Sete Barras 
Polo Ubatuba 

CONTINUA 
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REGIONAL 
SÃO CARLOS 

 
 

Polo Araraquara 
Polo Boa Esperança do Sul 
Polo Brotas 
Polo Caconde 
Polo Cândido Rodrigues 
Polo CASA Araraquara 1 
Polo CASA Taquaritinga 
Polo Cordeirópolis 
Polo Guatapará 
Polo Ibitinga 
Polo Itápolis 
Polo Mococa 
Polo Nova Europa 
Polo Pirassununga 
Polo Porto Ferreira 
Polo Regional São Carlos 
Polo Rincão 
Polo Rio Claro 
Polo Santa Gertrudes 
Polo Santa Lúcia 
Polo São José do Rio Pardo 
Polo São Sebastião da Grama 
Polo Tabatinga 
Polo Tambaú 
Polo Tapiratiba 
Polo Taquaritinga 
Polo Vargem Grande do Sul 

REGIONAL 
SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO 

Polo Altair 
Polo Bálsamo 
Polo Barretos 
Polo Cardoso 
Polo CASA Mirassol 
Polo CASA São José do Rio Preto UI 
Polo CASA São José do Rio Preto UIP 
Polo Catanduva 
Polo Cosmorama 
Polo Fernandópolis 
Polo Guapiaçu 
Polo Ibirá 
Polo Icém 
Polo Ipiguá 
Polo Jaci 
Polo José Bonifácio 
Polo Mirassol 
Polo Neves Paulista 
Polo Nhandeara 
Polo Nipoã 
Polo Nova Granada 
Polo Novo Horizonte 

CONTINUA 
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Polo Onda Verde 
Polo Orindiúva 
Polo Ouroeste 
Polo Palestina 
Polo Palmares Paulista 
Polo Paulo de Faria 
Polo Potirendaba 
Polo Regional São José do Rio Preto 
Polo Riolândia 
Polo Santa Adélia 
Polo Severínia 
Polo Tanabi 
Polo Ubarana 
Polo Urupês 
Polo Votuporanga 

 
 

REGIONAL 
SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS 
 
 
 
 

Polo Aparecida 
Polo Arapeí 
Polo Areias 
Polo Caçapava 
Polo Cachoeira Paulista 
Polo Campos do Jordão 
Polo Canas 
Polo CASA Jacareí 
Polo CASA Tamoios 
Polo Cruzeiro 
Polo Distrito de Moreira César – 
Pindamonhangaba 
Polo Guaratinguetá 
Polo Lagoinha 
Polo Lorena 
Polo Natividade da Serra 
Polo Paraibuna 
Polo Pindamonhangaba 
Polo Pindamonhangaba - Salesianos 
Polo Piquete 
Polo Queluz 
Polo Regional São José dos Campos 
Polo Roseira 
Polo Santo Antonio do Pinhal 
Polo São Francisco Xavier 
Polo São José do Barreiro 
Polo São José dos Campos 
Polo São Luís do Paraitinga 
Polo Silveiras 
Polo Taubaté 

CONTINUA 
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REGIONAL 
SOROCABA 

Polo Araçoiaba da Serra 
Polo Arandu 
Polo Avaré 
Polo Capela do Alto 
Polo CASA Cerqueira César 1 
Polo CASA Cerqueira César 2 
Polo CASA Sorocaba 1 
Polo CASA Sorocaba 2 
Polo CASA Sorocaba 3 (Módulo 1) 
Polo CASA Sorocaba 3 (Módulo 2) 
Polo CASA Sorocaba 3 (Módulo 3) 
Polo Cerquilho 
Polo CESIM (Centro Social Irmã Madalena) - 
Itapetininga 
Polo Conchas 
Polo Guareí 
Polo Ibiúna 
Polo Iperó 
Polo Itatinga 
Polo Itu 
Polo Mairinque 
Polo Paranapanema 
Polo Piedade 
Polo Pilar do Sul 
Polo Regional Sorocaba 
Polo Salto 
Polo São Miguel Arcanjo 
Polo São Roque 
Polo Tietê 
 

Quadro 2 - Polos da AAPG na Fundação CASA. (AAPG, 2011) 

Polo CASA Chiquinha Gonzaga (Unidade de Internação Provisória) 
Polo CASA Chiquinha Gonzaga (Unidade de Internação) 
Polo Fundação CASA Fazenda do Carmo 
Polo CASA Feminina Parada de Taipas 
Polo CASA Ferraz de Vasconcelos 1 
Polo CASA Ferraz de Vasconcelos 2 
Polo CASA Ipê 
Polo CASA Itaparica 
Polo CASA Itaquaquecetuba 1 
Polo CASA Itaquera 
Polo CASA Juquiá 
Polo CASA Mauá 
Polo CASA Pirituba 
Polo CASA Rio Nilo 

Polo CASA Rio Paraná 
Polo CASA Rio Tocantins 
Polo CASA Tâmisa 
Polo CASA Vila Conceição 
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ANEXO 8 – POLOS DO GURI SANTA MARCELINA 

 

Quadro 3 - Polos do Guri Santa Marcelina e localização. 

(GURI SANTA MARCELINA, s/d) 

POLOS REGIÃO 

CEU Pera Marmelo ZONA NORTE 

CEU Perus  

CEU Vila Atlântica 

CEU Alvarenga ZONA SUL 

CEU Casa Blanca 

CEU Cidade Dutra 

CEU Meninos 

PEFI Imigrantes 

CEU Navegantes 

CEU Campo Limpo 

Casa de Cultura M’Boi Mirim 

Espaço Aberto Jd. Miriam 

Oficina de Artes do Morumbi 

Brooklin 

CEU Vila Curuçá ZONA LESTE 

CEU Jambeiro 

CEU Parque São Carlos 

CEU Parque Veredas 

CEU Rosa da China 

CEU São Mateus 

CEU São Rafael  

Santa Clara e São Francisco de Assis 

CEU Inácio Monteiro 

CCA Itaquera 

ACETEL 

Casa de Cultura da Penha 

Amácio Mazzaropi 

Obra Social Dom Bosco 
CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO 

Comunidade Harmonia 
ZONA OESTE 

Ponte Brasilitália 

Achiropita 

CENTRO 
Casa de Solidariedade I 

Casa de Solidariedade II 

Júlio Prestes 

Arujá 

GRANDE SÃO PAULO 

Biritiba Mirim 

Embu-Guaçu 

AME Osasco 

Guararema 

Pirapora do Bom Jesus 

Poá 

Salesópolis 

Santana de Parnaíba 

Itaquaquecetuba 

Osasco 

Santa Cruz Guarulhos 
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ANEXO 9 – CURSOS OFERECIDOS PELO GURI 

E FAIXA ETÁRIA DE REFERÊNCIA 

 

Quadro 4 - Cursos oferecidos pelo Projeto Guri e faixas etárias de referência. (AAPG, 2008) 

CURSO FAIXA ETÁRIA DE 
REFERÊNCIA 

Gerais 

Iniciação Musical 06-08 

Coral Infantil 06-08 

Coral Infanto-Juvenil 09-18 

Piano, Teclado 08 

Acordeom 09 

Cordas dedilhadas 

Bandolim 10 

Cavaco 10 

Violão 08 

Viola Caipira 10 

Madeiras 

Clarinete 09 

Flauta Transversal 09 

Saxofone Alto 09 

Saxofone Tenor 12 

Metais 

Trompa 10 

Trompete 10 

Trombone 10 

Eufônio 10 

Tuba 13 

Cordas friccionadas 

Violino 08 

Viola 10 

Violoncelo 08 

Contrabaixo 12 
CONTINUA 
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Cordas elétricas 

Guitarra 08 

Baixo-Elétrico 10 

Bateria e percussão 

Bateria 10 

Percussão 08 
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ANEXO 10 – ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE INICIAÇÃO MUSICAL 
 
 

Estrutura curricular do Curso de Iniciação Musical. (AAPG, 2008) 

CURSO DE INICIAÇÃO MUSICAL 

NÍVEL 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

DURAÇÃO 
NORMAL CARÁTER 

Nº DE 
AULAS 

SEMANAIS 

ÚNICO 

(duração 1 ano) 
Iniciação musical 2 semestres Obrigatório 2 
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ANEXO 11 – ESTRUTURA CURRICULAR DOS CURSOS 

BÁSICOS DE INSTRUMENTO 
 

 

Estrutura curricular do Curso Básico de Instrumento. (AAPG, 2008) 

CURSO BÁSICO DE INSTRUMENTO 

NÍVEL 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

DURAÇÃO 
NORMAL CARÁTER 

Nº DE 
AULAS 

SEMANAIS 

BÁSICO 1 

Instrumento 1 e 2 2 semestres Obrigatório 2 

Fundamentos da Música 1 1 semestre Obrigatório 1 

Oficina de Projetos 1 1 semestre Opcional Variável 

BÁSICO 2 

Instrumento 3 e 4 2 semestres Obrigatório 2 

Fundamentos da Música 2 e 3 2 semestres Obrigatório 1 

Prática de Conjunto 1 e 2 2 semestres Obrigatório 1 

Oficina de Projetos 2 1 semestre Opcional Variável 

BÁSICO 3 

Instrumento 5 e 6 2 semestres Obrigatório 2 

Fundamentos da Música 4 e 5 2 semestres Obrigatório 1 

Prática de Conjunto 3 e 4 2 semestres Obrigatório 1 

Oficina de Projetos 3 1 semestre Opcional Variável 
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ANEXO 12 – ESTRUTURA CURRICULAR DOS CURSOS BÁSICOS DE CORAL 

 

 

Estrutura curricular do Curso Básico de Coral. (AAPG, 2008) 

CURSO BÁSICO DE CORAL 

NÍVEL COMPONENTES 
CURRICULARES 

DURAÇÃO 
NORMAL CARÁTER 

Nº DE 
AULAS 

SEMANAIS 

BÁSICO 1 

Coral Infantil ou Infanto-Juvenil 
1 e 2 

2 semestres Obrigatório 2 

Fundamentos da Música 170 1 semestre Obrigatório 1 

Oficina de Projetos 1 semestre Opcional Variável 

BÁSICO 2 

Coral Infantil ou Infanto-Juvenil 
3 e 4 

2 semestres Obrigatório 2 

Fundamentos da Música 2 e 3 2 semestres Obrigatório 1 

Prática de Conjunto (Coral) 1 e 2 2 semestres Obrigatório 1 

Oficina de Projetos 1 semestre Opcional Variável 

BÁSICO 3 

Coral Infantil ou Infanto-Juvenil 
5 e 6 

2 semestres Obrigatório 2 

Fundamentos da Música 4 e 5 2 semestres Obrigatório 1 

Prática de Conjunto (Coral) 3 e 4 2 semestres Obrigatório 1 

Oficina de Projetos 1 semestre Opcional Variável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
70 Os alunos do Coral Infantil não estudam Fundamentos da Música, visto que também podem cursar Iniciação 
Musical (outro curso). Alunos que estiverem matriculados também em algum curso de instrumento serão 
dispensados de cursar os componentes curriculares idênticos, como Fundamentos da Música e Oficina de 
Projetos (princípio de equivalência). 
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ANEXO 13 – ESTRUTURA CURRICULAR DOS 

CURSOS DE INSTRUMENTO-POLOS 
 

 

Estrutura curricular dos Cursos de Instrumento. (AAPG, 2008) 

CURSOS DE INSTRUMENTO 

NÍVEIS 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

DURAÇÃO 
NORMAL CARÁTER 

Nº DE 
AULAS 

SEMANAIS 

A (Básico 1) Instrumento 

Mínimo 1 
semestre 

Obrigatório 2 

B (Básico 2) Instrumento Obrigatório 2 

C (Básico 3) 
Instrumento Obrigatório 2 

Prática de Conjunto 

 

Obrigatório 2 
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ANEXO 14 – ESTRUTURA CURRICULAR DOS CURSOS DE 
CORAL INFANTIL E INFANTO-JUVENIL 

 

 

Estrutura curricular dos Cursos de Coral Infantil e Infanto-Juvenil. (AAPG, 2008) 

CURSOS DE CORAL INFANTIL E INFANTO-JUVENIL 

NÍVEIS 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

DURAÇÃO 
NORMAL CARÁTER 

Nº DE 
AULAS 

SEMANAIS 

Coral infantil 

Coral  

Mínimo 1 
semestre 

Obrigatório 2 

Prática de Conjunto 
Opcional/ 

Obrigatório 
2 

Coral  

infanto-
juvenil 

Coral Obrigatório 2 

Prática de Conjunto Opcional/ 

Obrigatório 
2 
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ANEXO 15 – LIMITE DE ALUNOS POR TURMA EM CADA CURSO E POLO 
 

 

Quadro 10 - Limite de alunos por turma em cada curso e polo do Projeto Guri. (AAPG, 2008) 

CURSOS 
MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA 

Polos regionais Polos Polos Fundação CASA 

Gerais 

Iniciação Musical 15 15 Não há 

Coral Infantil 20 (incluindo alunos de instrumento) Não há 

Coral Infanto-Juvenil 30 (incluindo alunos de instrumento) 15 

Piano, Teclado 04 04 Não há 

Acordeom 05 05 Não há 

Cordas dedilhadas 

Bandolim 10 10 10 

Cavaco 10 10 10 

Violão 12 12 12 

Viola Caipira 10 10 10 

Madeiras 

Clarinete 08 
06 (02 clarinetes, 02 flautas, 01 sax alto 
e 01 sax tenor - formação variável em 

cada polo) 

 

Não há 
Flauta Transversal 08 

Saxofone Alto 
08 

Saxofone Tenor 

Metais 

Trompa  05 

04 (geralmente 02 trompetes, 01 
eufônio e 01 trombone). O aluno que 

quiser estudar trompa só poderá cursar 
se tiver instrumento próprio 

Não há 

Trompete 05 

Trombone 05 

Eufônio 04 

Tuba  04 Não há Não há 
CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO 

Cordas friccionadas 

Violino 14 
18 (14 violinos + 04 violas) Não há 

Viola 08 

Violoncelo 08 
05 (04 violoncelos + 01 contrabaixo) Não há 

Contrabaixo 04 

Cordas elétricas 

Guitarra 05 05 Não há 

Baixo-Elétrico 05 05 Não há 

Bateria e percussão 

Bateria 05 09 Não há 

Percussão 09  09 
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ANEXO 16 – AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ÁREA SOCIAL 

 

● Estimular o trabalho em rede – A Amigos do Guri mapeia e estabelece alianças com os 

serviços dos municípios, com o objetivo de divulgar o Projeto Guri, contribuir para a melhor 

integração desses serviços em rede e incluir as famílias dos alunos nos serviços, programas ou 

ações da sociedade civil e do setor privado existentes na região, quando deles precisam. 

● Criar canais sistemáticos de participação das famílias no Projeto Guri – A Amigos do 

Guri proporciona diversas reuniões anuais com pais/responsáveis. Essas são oportunidades 

valiosas para o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos e realização de atividades 

que trabalhem outros temas relacionados ao desenvolvimento integral das crianças, famílias e 

comunidades. Além disso, os coordenadores dos polos estão sempre em contato com os pais 

para agendar reuniões individuais, caso necessário, acompanhando caso a caso o 

desenvolvimento dos alunos. 

● Assegurar a garantia de direitos das crianças e adolescentes no município – A Amigos 

do Guri identifica a existência de fóruns, seminários e outros eventos referentes à área da 

infância e juventude, estabelece aliança com as redes de atendimento e participa dessas 

discussões, como as reuniões e conferências promovidas pelo Conselho Municipal da Criança 

e do Adolescente (CMDCA) da região. 

● Introduzir temas educativos transversais às atividades musicais, visando à promoção do 

desenvolvimento integral da criança e do adolescente do Projeto Guri – A Amigos do Guri 

identifica a dinâmica social de suas regiões e lista as principais necessidades, dos alunos e de 

toda a comunidade, em relação ao desenvolvimento cultural local, para, com base nisso, 

trabalhar atividades socioeducativas transversalmente ao ensino musical. Nessas atividades 

são abordados temas como diversidade, saúde e ética. 

● Capacitar profissionais do Projeto Guri para execução das ações de desenvolvimento 

social – São realizadas capacitações constantes para preparação e sensibilização de 

coordenadores e educadores para desenvolver o olhar social dentro do polo e em sala de aula, 

para identificar casos de alunos que tenham seus direitos ameaçados ou violados e para 

acolher os alunos com deficiência. 

● Atendimentos/acompanhamentos individuais e de intercorrências – A Amigos do Guri 

identifica conflitos inesperados na vida dos alunos, no que se refere à rotina fora dos polos, de 

forma a não comprometer o seu desenvolvimento integral e o seu rendimento nas atividades 

musicais. Os casos vão desde questões de simples solução, bastando uma orientação ou 

encaminhamento por parte do coordenador do polo (atendimentos/acompanhamentos 
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individuais), até maiores preocupações (intercorrências), como lidar com episódios de 

violação de direitos das crianças e dos adolescentes, como no caso de abuso sexual, privação 

alimentar, negligência, violência doméstica, trabalho infantil, além de distúrbios 

comportamentais, problemas de saúde etc. Quando identificadas essas situações, a Amigos do 

Guri recorre à rede de atendimento especializada, acompanhando o processo. 

● Trabalhar dados para aprimorar o atendimento – O Projeto realiza um diagnóstico dos 

acompanhamentos individuais e intercorrências, buscando aprimorar o atendimento às 

crianças e adolescentes do Projeto Guri. Realiza também estudos do perfil dos alunos 

matriculados e de suas famílias, com o mesmo objetivo. 

● Aprimorar constantemente o atendimento nos Polos Fundação CASA – Desde o início 

da parceria com o Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação CASA), 

em 1996, o Projeto Guri tem objetivo de trazer mudanças positivas para a vida de jovens que 

cumprem medidas socioeducativas de privação de liberdade. O Projeto busca cada vez mais 

ampliar as atividades desenvolvidas junto à Fundação CASA, como a realização do 

Intercâmbio Cultural, implantação do Acervo Cultural nas unidades, procurando proporcionar 

aos jovens as mesmas oportunidades de desenvolvimento propiciadas aos demais alunos do 

Projeto Guri.  

● Garantir a inclusão de pessoas com deficiência, reconhecendo seu direito de participar na 

vida cultural, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas – O Projeto Guri 

Inclusivo surgiu em 2009, com o objetivo de solucionar uma das intercorrências encontradas, 

relativa à garantia de acesso, permanência e desenvolvimento das pessoas com algum tipo de 

deficiência nos polos do Guri. Em consonância com o Estatuto da Pessoa Portadora de 

Deficiência, a Amigos do Guri entende que todos os espaços e atividades realizadas devem 

oferecer acessibilidade e circulação com segurança e autonomia à pessoa com deficiência, 

além do acolhimento qualificado de alunos e seus familiares, acompanhamento dos 

atendimentos específicos a que esses alunos têm direito e desenvolvimento de uma 

metodologia pedagógica que proporcione a real inclusão dos alunos nas atividades 

educacionais desenvolvidas. 

A Política de Inclusão de Pessoas com Deficiência da Amigos do Guri está 

estruturada em três eixos de trabalho: Formação (formar supervisores de desenvolvimento 

social , técnico e assistentes de instrumentos, integrando-os para alinhar ações e adaptar 

materiais, além de sensibilizar os profissionais  em relação à inclusão); acessibilidade 

(instrumentalizar e orientar os profissionais da Amigos do Guri, para fornecerem o acesso de 

instalações, adequação das edificações, sinalizações internas e externas e os serviços de 
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transporte para viabilizar o acesso dos deficientes) e assessoria para implementação da 

Política de Inclusão (objetiva monitorar, avaliar e assessorar o grupo que desenvolve a 

Política de Inclusão da Amigos do Guri.   

Para iniciar a implementação da Política de Inclusão, além das capacitações, foi 

realizado um projeto-piloto com ações inclusivas no município de Estiva Gerbi 71 , que 

apresenta, segundo informações do Projeto Político Pedagógico, alto índice de alunos com 

deficiência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
71 Município da Região Sudeste do Estado de São Paulo. (SP-CIDADES, s/d) 
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ANEXO 17 – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
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                           ANEXO 18 – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 
PESQUISA APLICADA AOS EDUCADORES MUSICAIS – Total: 6 educadores 
 
QUESTIONÁRIO 1 - PERFIL DOS EDUCADORES 
 

1. Idade: 45 anos  
2. Sexo Masculino 
3. Pindamonhangaba – Bosque Centro 
4. Dez horas semanais 
5. Sim, Professor 
6. Sim, Projeto Guri, Projeto Fazenda, Arte e Igreja Evangélica 
7. Há mais de 6 anos 
8. Superior incompleto – Licenciatura em Música 
9. Sim, Licenciatura em Música. 
10. Através de amigos 

QUESTIONÁRIO 2 
 

1. Sim, Maestro Galindo, Ribeirão Preto, Santos com a abordagem em prática de 
Conjuntos (aulas coletivas), São José dos Campos (Dinâmica para aulas coletivas); 

2. A maior dificuldade é conseguir trabalhar com três turnos de iniciantes, intermediários 
e avançados em uma única turma; 

3. Sim, pelo curso ser gratuito e estar com o Projeto no próprio bairro; 
4. A integração é muito boa, temos as reuniões com os pais, onde é conversado sobre 

todas as dúvidas tanto dos pais, como alguns problemas ou dificuldades dos alunos; 
5. Desenvolve a concentração, raciocínio, autoestima, sociabilidade e criatividade. E com 

isso as crianças e os jovens terão uma melhor perspectiva de vida; 
6. O Polo ainda tem só três meses, não tive oportunidade de fazer contato com todos os 

pais. Após a 1ª Apresentação vamos conversar diretamente com todos, inclusive com 
os convidados; 

7. Violino, Bateria e Violão; 
8. O maior incentivo é com as aulas coletivas, em formação de orquestra, onde todos os 

alunos têm as mesmas dificuldades. Outro incentivo é de fazer música como 
complemento das atividades e poder ouvir outros timbres e a harmonia; 

9. Sociocultural; 
10. O Projeto é para toda a Comunidade, porém, atende mais os alunos carentes; 
11. É muito importante, tanto para o incentivo dos filhos, como para nos ajudar em 

algumas dificuldades apresentadas por alguns alunos; 
12.   O Polo ainda tem três meses e o contato é após a aula, pois a maioria dos pais trazem 

seus filhos e normalmente conversamos no intervalo; 
13.  Sim 
14. Não, pois faltaria para as outras turmas. Os instrumentos são somente para as aulas; 
15. É um conjunto, em minha opinião, o Social, poucos alunos vão se tornar profissionais 

e grandes músicos; 
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16. Não 
17. Sim, fazendo Arte em Igrejas Evangélicas; 
18. Não 
19. Nenhuma. Faremos a 1ª apresentação em dezembro de 2012 no próprio Polo; 
20. Somente os alunos da turma avançada; 
21. Trabalhar com três níveis numa única turma, pois assim não é possível fazer 

remanejamentos; 
22. As aulas são somente coletivas; 
23. Sim 
24. Particularmente eu prefiro dar aulas coletivas, e no Guri, as crianças preenchem com 

carinho e amizade. Gosto de passar experiências e ajudar a todos os alunos em suas 
dificuldades; 

25. Projeto Fazendo Arte (Tremembé); 
26. Os dois Projetos se assemelham, com ênfase no Social; 
27. Os alunos; 
28. A música eleva a autoestima dos alunos e com mais criatividade; 
29. Muito bom, eu resolvo os problemas conversando com o aluno e respeitando-o. Um 

dos problemas é a indisciplina. Não grito em sala de aula, eu falo baixo condicionando 
os alunos com a minha pedagogia e muito pulso firme; 

30. Aulas coletivas de música, acervo a livros e CDs; 
31. Respeito, Cidadania. Educação para a Paz, Diversidade, Inclusão, Meio Ambiente, 

Ética, Direitos Humanos, Solidariedade e Responsabilidade; 
32. Eu procuro inserir a Música Erudita com temas isolados de grandes sinfonias com uma 

adaptação para cada nível, fazendo sempre uma explanação literária dos compositores; 
33. No momento aumentar as turmas, pois é muito complicado trabalhar iniciantes com 

avançados em uma só turma. 

 
QUESTIONÁRIO 1 – PERFIL DOS EDUCADORES 
 

1. Idade: 39 anos 
2. Sexo Feminino 
3. Taubaté – Res. Novo Horizonte. 
4. Treze horas semanais 
5. Sim, Ensino Fundamental. 
6. Sim, Igrejas e Escolas de Música. 
7. De 5 a 6 anos 
8. Superior completo: Comunicação Social, em curso: Licenciatura em Música e Pós 

Graduação em Ensino das Artes. 
9. Sim, Técnica Vocal – Nível Técnico (E.M.) 
10. Através de amigos 
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QUESTIONÁRIO 2    
 

1. Sim; 
2. Falta de estrutura física e adequada; 
3. Nunca pensei sob esse aspecto, mas acredito que a existência de Polos nos bairros e 

em locais estratégicos das cidades facilita o acesso; 
4. Nas reuniões com pais, aulas abertas e apresentações; 
5. A ação do Educador coopera para a melhora e mudanças no comportamento dos 

alunos, da linguagem e das perspectivas pessoais; 
6. Extremamente positiva; 
7. Violão e Percussão; 
8. A realização musical dos alunos, além do crescimento pessoal; 
9. Difícil precisar, são ambos; 
10. Atende a todos; 
11. Extremamente necessária e positiva; 
12. Sempre que necessário, porém, as apresentações promovem o contato bimestralmente; 
13. Sim; 
14. Não. A AAPG não dá autorização para que os alunos levem os instrumentos para casa; 
15. Disposição; 
16. Não 
17. Sim; 
18. Sim; 
19. Apresentações em Escolas, Encontros de Naipe (Coral, Violão, Percussão) e 

apresentações em eventos de organizações sociais da comunidade; 
20. Sim; 
21. Elaborar ações que mantenham os alunos no Polo durante todo o ano letivo; 
22. Todas são coletivas; 
23. Sim; 
24. Gosto de dar aulas; 
25. O Jataí em Moreira César; 
26. A organização e a estrutura; 
27. Crianças e adolescentes dispostos ao crescimento individual e social; 
28. O comportamento, o gosto pelas Artes e a melhora do rendimento escolar; 
29. Muito tranquila. Os problemas são resolvidos em diálogos com o apoio da 

Coordenadora e eventualmente da Assistente Social. Os problemas mais comuns são 
frequentes; 

30. Não há 
31. Respeito, Cidadania. Educação para a Paz, Violência, Meio Ambiente, Ética e Saúde; 
32. A partir de pesquisas e cursos; 
33. Apoio aos Educadores que se encontram em Cursos de Graduação (não só Pós-

Graduação) e melhoria da estrutura administrativa. 
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QUESTIONÁRIO 1 – PERFIL DOS EDUCADORES 
 

1. Idade: 28 anos 
2. Sexo Masculino 
3. Taubaté 
4. Vinte e quatro horas semanais 
5. Sim, Estagiário 
6. Sim. Camerata Jovem Pinda, Escolas Particulares de Música e Escola de Música 

Eugênio Ramos. 
7. De três a quatro anos 
8. Superior completo: Ed. Arte – Hab. Música e Um ano Bacharel – Bateria. 
9. Sim, Conservatório Souza Lima – Dois anos- Percussão. 
10. Através de amigos 

 
QUESTIONÁRIO 2  
 

1. Sim, no decorrer do processo: Santos – Seminários Ribeirão Preto – Sede São José.; 
2. Infra estrutura, divulgação do Projeto no bairro; 
3. Pontos positivos: livre acesso, Cultura, Arte sem Pressa; negativos: não tem um rigor; 
4. Só quando os pais procuram. Reunião de pais é mais com a Coordenadora; 
5. Não muito. Conversam, mas o foco é a Educação Musical. Contribui pouco. 
6. Ajuda a tirar as crianças da rua, pensamento mais crítico em relação à Música e 

ampliação do repertório; 
7. Instrumento de sopro e violino; 
8. Ver as crianças tocando, oferecer um futuro relacionado à Arte; 
9. Social. As crianças fazem amigos no Polo; 
10. Todas as classes; 
11. Sim, como a criança é criada e quais os problemas para poder encaminhar; 
12. Só quando procuram; 
13. Sim há, mas falta qualidade; 
14. Não, o Projeto não permite;  
15. Carinho, organização. O exemplo é tudo; 
16. Não 
17. Sim; 
18. Sim, algumas coisas, vagamente; 
19. Só o Canto Coral e Percussão. Poucas; 
20. Só a turma mais avançada; 
21. Infraestrutura; 
22.  Coletivas. Mas, a ajuda é individual. O geral é para todos; 
23. Sim, Percussão e Bateria; 
24. O Guri é um dos melhores Projetos do Estado de São Paulo; 
25. Voluntário na Camerata; 
26. Abrange quase todas as Regiões. O contato de outros Educadores ajuda; 
27. O aluno; 
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28. Socialização, ajuda na timidez. A matemática musical ajuda incentivar; 
29. Afetividade carente. Eles não se envolvem muito, só quando falam por iniciativa; 
30. Corema – Projeto - Grupo de Referência – Abriu o Show no ano passado City Bank-

Hall, João Nonato – Coral e Percussão; 
31. Respeito, Diversidade, Educação para a Paz, Violência, Direitos Humanos, Ética, 

Saúde, Bulling, Solidariedade, Responsabilidade e Sexualidade; 
32. De acordo com que aprendem (Baião, Samba, Rock, etc); 
33. Depende das autoridades: mais capacitação, mais eventos. Músico pode ser uma 

profissão. 

 
QUESTIONÁRIO 1 – PERFIL DOS EDUCADORES 
 

1. Idade 27 anos 
2. Sexo Masculino 
3. Taubaté – Vila das Graças 
4. Quinze horas semanais 
5. Sim 
6. Sim, Aulas particulares 
7. De 5 a 6 anos 
8. Superior – Bacharelado em Música 
9. Sim, Graduação 
10. Através de amigos 

QUESTIONÁRIO 2  
 

1. Para entrar não, mas sim no decorrer do Projeto; 
2. Falta de manutenção do espaço físico do Polo; 
3. Sim, aguça a curiosidade dos alunos; 
4. Da maneira mais direta possível; 
5. Apresentamos cultura para os alunos, isso já é uma grande vitória para a cidadania; 
6. Muito bom e necessário para os alunos; 
7. Violão; 
8. Formar alunos com música de qualidade; 
9. Social; 
10. Todas as classes; 
11. Pouca participação, mas necessário; 
12. Quando necessário; 
13. Sim; 
14. Não, pois é do Projeto; 
15. Atenção e qualidade de ensino; 
16. Não; 
17. Apenas no Guri e nas Aulas Particulares; 
18. Sim; 
19. Apenas musicais; 
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20. Sim; 
21. Espaço físico; 
22. Apenas plantão de dúvidas; 
23. Sim; 
24. Porque é um bom serviço e ajuda muita gente; 
25. Não; 
26.  – 
27. Todos os envolvidos; 
28. Maior interesse em música; 
29. Relação boa, os problemas são resolvidos em conversa; 
30. Penas musicais; 
31. Respeito, Cidadania, Inclusão, Solidariedade e Ética; 
32. A partir da técnica do aluno; 
33. Mais investimentos. 

 
QUESTIONÁRIO 1 – PERFIL DOS EDUCADORES 
 

1. Idade 25 anos 
2. Sexo Feminino 
3. Lorena – SP 
4. Vinte e quatro horas ao mês 
5. Sim 
6. Não 
7. De cinco a seis anos 
8. Ensino Médio 
9. Sim, Curso Técnico 
10. Outros 

QUESTIONÁRIO 2  
 

1. Sim, pelo Projeto, quando já trabalhava; 
2. Espaço físico – morcegos na sala de aula; 
3. Sim, pela localização e pelo conhecimento da família em relação ao local (SESI); 
4. Com diálogo diário; 
5. Através da própria música e seus benefícios. E através da forma que o Educador lida 

com cada situação em sala de aula; 
6. Vejo como uma grande oportunidade na formação das crianças e adolescentes. Bom 

seria se toda a comunidade pudesse participar (devido à distância de alguns bairros); 
7. Percussão, Bateria e Cordas; 
8. A paixão pela música e pela área social; 
9. A idéia é que os dois andem juntos. Aqui nesse Polo, creio que o Musical vem se 

destacando, já que não há tanta necessidade social em minha turma; 
10. Todas as classes; 
11. Claro! É muito importante, pois o aluno acaba tendo motivação em casa; 
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12. Diariamente os pais me procuram para saber do aprendizado e do comportamento de 
seus filhos; 

13. No momento sim. Sempre que falta alguma coisa a gente solicita e é atendido; 
14. Não 
15. A Educação Musical. Música em primeiro lugar; 
16. Não; 
17. Não; 
18. Não; 
19. Nenhuma; 
20.  Sem resposta; 
21. Horários dos ônibus; 
22. Coletivas; 
23.  Sem resposta, 
24. Eu aprendi música no Projeto, fui aluna do Polo de Lorena. Amo o Projeto, foi através 

dele que escolhi minha profissão; 
25. Sim, Penisa, em Aparecida –SP; 
26. Área Social 
27. Todos os envolvidos, alunos, educadores, coordenadores; 
28. Comportamento, disciplina e musicalidade; 
29. O melhor possível sempre. Alguns problemas com faltas; 
30. Só há alguns livros e CDs; 
31. Respeito, Cidadania, Inclusão, Bulling, Responsabilidade e Solidariedade; 
32. Informações básicas da História da Música. Indicações de vídeos, livros, métodos e 

músicas; 
33. A principal sugestão é aumentar o número de aulas semanais. 

 
QUESTIONÁRIO 1 – PERFIL DOS EDUCADORES 
 

1. Idade 24 anos 
2. Sexo Masculino 
3. Taubaté – Parque Aeroporto 
4. Seis horas semanais 
5. Não 
6. Sim, Projeto Social 
7. Entrou este ano 
8. Eng. Prod. Mec. – incompleto 
9. Não 
10. Através de amigos 
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QUESTIONÁRIO 2 
 

1. Não recebi porque entrei em Maio e o Guri dá a capacitação no início do ano; 
2. A estrutura, salas sem ventiladores e banheiro com a situação muito precária; 
3. Não, devido a estrutura ser muito ruim; 
4. Com as apresentações que procuramos fazer todos os finais de semestres; 
5. Através de conversas entre professor e aluno; 
6. Essencial para as crianças porque as tira da rua; 
7. Violão; 
8. Aprender música através de vários instrumentos; 
9. Musical e social. O Guri faz os dois; 
10. Todas as classes sociais, só que as carentes são em maior número; 
11. A participação das famílias é essencial. E isso ocorre neste Polo; 
12. Procuro estar sempre em contato com as famílias; 
13. Sim, mas tem instrumento precisando de reforma; 
14. Não, os instrumentos servem todas as turmas; 
15. O contato direto das famílias e a disciplina; 
16. Não; 
17. Sim; 
18. Conheço; 
19. Por enquanto, nenhuma; 
20. Não; 
21. Crianças que vêm para a aula com fome e falta de higiene pessoal; 
22. São coletivas, mas sempre dou um tempo no atendimento individual; 
23. Sim, sempre vejo os pais trazendo os alunos; 
24. Por se um Projeto que leva a música para as crianças e tudo que eu não pude ter 

através da música eu passo para os meus alunos; 
25. Conheço em Taubaté que é a Bamuq; 
26. O Projeto Bamuq atende as crianças na própria Escola, no horário inverso da aula; 
27. As crianças mais carentes são em maior número; 
28. A disciplina, têm muitas crianças que vêm pensando que é só brincar e não levam a 

sério, mas depois de alguns meses de aula, consegue-se ver uma grande mudança;  
29. Minha relação é sempre a melhor possível. Resolvo os problemas através do diálogo; 
30.  Sem resposta; 
31. Respeito, Cidadania, Inclusão, Solidariedade, Responsabilidade e Ética; 
32. Passo músicas de vários gêneros, para que os alunos possam conhecer todos os 

“estilos” de música; 
33. Melhorar a estrutura, como ventiladores, e servir lanche para as crianças. 

 
QUESTIONÁRIO 1 – PERFIL DO AUXILIAR ARTÍSTICO PEDAGÓGICO- Total: 1 
 

1. Idade 28 anos 
2. Sexo Masculino 
3. Taubaté – Parque Aeroporto 
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4. Sete horas por semana 
5. Não 
6. Sim, Projeto Guri e Projeto Fazendo Artes 
7. De 5 a 6 anos 
8. Superior incompleto: Educação Musical 
9. Sim. Piano Clássico. Escola de Música F. Camargo – Taubaté 
10. Através de amigos 

 

QUESTIONÁRIO – 2 
 

1. Sim, houve uma explicação inicial e depois no decorrer dos meses (dois dias São José 
ou Santos) mais social que pedagógico; 

2. Espaço e estrutura física e o material é limitado; 
3. Sim. O bairro é carente; 
4. Sem resposta; 
5. Sim, é trabalhado com os alunos. Não ficam só com a música; as crianças têm mais 

noção sobre o que elas podem conseguir; 
6. Positiva. Ajuda a criança; 
7. Violão e Violino. Eles apresentam os instrumentos para que os alunos conheçam. 
8. A força de vontade dos alunos, eles querem aprender; 
9. Mais social. Estão muito mais voltados para o social do que a parte didática musical; 
10. Qualquer um, mas há crianças vindo de outros bairros para cá; 
11. Não é muito profunda a relação com as famílias, a maioria vem sozinha. Mas , quando 

há reunião a maioria dos pais comparece; 
12. Sem resposta; 
13. Sim; 
14. Não; 
15. A integração, o carinho com os alunos; 
16. Não; 
17. Sim, Tremembé – Projeto Fazendo Artes, Musical Plásticas, Teatro e Dança; 
18. Sei o que é, mas não conheço com profundidade; 
19. Sem resposta; 
20. Sem resposta; 
21.  Aprendizagem dos alunos; 
22. Sem resposta; 
23. Sem resposta; 
24. Porque é gostoso. É um Projeto que dá para crescer musicalmente como professor; 
25. Não 
26. O Guri está muito direcionado para o lado social; 
27. Criança com vontade de aprender, conhecer um mundo novo, ter mais alegria; 
28. Sim, mais animadas e mais concentradas; 
29. Ótimas relações. Questões educativas precisam de direcionamento; 
30.  Sem resposta; 
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31. Respeito, Cidadania, Diversidade, Inclusão, Meio Ambiente, Bulling, Solidariedade, 
Responsabilidade, Ética e Saúde; 

32. Estão se introduzindo 
33. Mais divulgação, mais espaço e mais cursos. 

 
QUESTIONÁRIO 1 – PERFIL DO AUXILIAR DE POLO- Total: 1 
 

1. Idade 23 anos; 
2. Sexo Masculino 
3. Pindamonhangaba – Vale das Acácias 
4. Doze horas semanais 
5. Sim, trabalho há 5 anos na mesma área 
6. Não 
7. De 3 a 4 anos 
8. Ensino Médio – completo 
9. Não 
10. Propaganda na TV, rádio, jornal, panfletos 

 
QUESTIONÁRIO 2  
 

1. Sim; 
2. A estrutura onde se localiza o Polo; 
3. Sim, Porque não há uma rigidez nas normas e sem o mesmo compromisso da Escola; 
4. Sem resposta; 
5. Sim. Bastante mudança no comportamento das crianças, principalmente porque é um 

bairro carente. A convivência com os outros ajuda; 
6. Trabalho há 3 anos neste Polo, já vimos tanta coisa por ser um bairro carente e este 

Projeto tira as crianças da rua. Atualmente, ex-alunos já exercem esta profissão; 
7. Violão e Percussão (Bateria); 
8. Os Educadores se esforçam bastante para que os alunos sejam bons músicos; 
9. O Projeto trabalha com os dois, porque o Social também é importante; 
10. Todos os tipos de classe; 
11. Sim, já enfrentamos muito casos de alunos que pararam de estudar por problemas 

familiares (drogas, bebidas, etc). O Projeto faz reunião com essas famílias para 
orientá-los; 

12. Sem resposta; 
13. Sem resposta; 
14. Sem resposta; 
15. Considero o Social mais importante que a aprendizagem musical; 
16. Sem resposta; 
17. Não 
18. Sim, precisei estudar para prestar provas; 
19. Sem resposta; 
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20. Sem resposta; 
21. Já houve caso de aluno passar fome e não ter o que vestir. Esse é um grande desafio 

que já enfrentamos aqui no Projeto atendendo algumas necessidades dessas famílias; 
22. Sem resposta; 
23. Sem resposta; 
24. Sem resposta; 
25. Sim, Projeto Musical “Camerata” que atende a jovens e crianças; 
26. O Projeto Guri, além de ensinar música, procura com grande carinho ajudar a 

Sociedade; 
27. Os alunos são o coração desse Projeto. Sem eles, não teríamos grandes Músicos e 

Talentos; 
28. Melhoria no rendimento escolar, convivência com os amigos e até mesmo com a 

família; 
29. Sem resposta; 
30. Sem resposta; 
31. Respeito, Cidadania, Inclusão, Bulling e Responsabilidade; 
32. Sem resposta; 
33. Melhoria do espaço físico e oferecer mais cursos; 
34. Minha função no Polo é ficar responsável pela arrumação das salas e cuidar dos 

instrumentos e pela manutenção deles. 
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PARTE I – PESQUISA APLICADA AOS COORDENADORES – Total: 2 
coordenadores 
 

1. Pós Graduação em Psicopedagogia Institucional; 
2. Não 
3. Secretaria de Educação de Pindamonhangaba; 
4. Organização física, Internet, telefone e móveis em geral, etc.; 
5. Aulas de Música como contra turno e encaminhamento para a rede sócio-assistencial; 
6. Sim, por um espaço, por trazer uma história de local público, facilita a circulação do 

público alvo; 
7. Reuniões, atendimento das pessoas e famílias e ligação telefônica; 
8. Oferecemos atendimento de aulas de música e encaminhamentos necessários; 
9. Oferecendo atividades reflexivas além de musical, onde os alunos possam refletir as 

suas atitudes, fazer autocrítica de suas ações e buscar mudanças de atitudes; 
10. Foi bem recebido e está sendo bem aceito; 
11. Percussão; 
12. Apenas o Salário, Seguro de vida e Plano de saúde; 
13. Sim; 
14. É musical, mas busca o social; 
15. Quando necessário nós ocorremos entre Coordenação e Educadores; 
16. A todos que procuram o Polo e têm interesse pelos cursos; 
17. Sim, alguns sempre vêm ao Polo, outros têm dificuldades para participar da vida 

musical dos filhos ou não têm tempo; 
18. Sempre que necessário ou quando nos procuram; 
19. Em primeiro lugar atenção e disponibilidade, depois oferecer as atividades do Projeto 

com qualidade, ética, comprometimento e dedicação; 
20. Temos sim, cada aluno toca um instrumento individual (do Projeto); 
21. Não, não há, temos um aluno com grau de surdez não alto. Mas, temos material de 

inclusão. 
22. Sim, num Centro de Educação Infantil, como Assistente Social em um Projeto Sócio 

Educativo 
23. Sim, mas não tenho domínio, já li, olhei... 
24. Eu entrei este ano, o Polo mudou de bairro, perdemos quase todos os alunos, e estamos 

recomeçando.  
25. Não houve atividade, mas pretendemos fazer em Dezembro deste ano; 
26. Não houve; 
27. Não houve; 
28. A falta de condições para execução das atividades de gestão, telefone, internet e 

outros; 
29. Sim, mas cada aluno tem seu instrumento e recebe orientações individuais quando 

necessário; 
30. Quando necessário fazemos encaminhamento, temos na Regional uma Psicóloga –

função (DS) Desenvolvimento Social que orienta e encaminha as famílias; 
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PARTE II – PERGUNTAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

Idade 40 anos – Sexo Feminino 
1. Entrou este ano; 
2. Serviço Social – Superior e Pós Graduação em Psicopedagogia Institucional; 

Não possui formação específica em Música; 
3. Através do site; 
4. Formar cidadãos e agregar valores, inclusão social-cultural, oferecer oportunidade de 

aprendizagem musical às crianças e adolescentes, socialização proporcionada pelo 
Projeto e inserção na rede de atendimento de crianças e adolescentes; 

5. Um Projeto que visa formar cidadãos e agregar valores, ensinar música, inter-relação e  
socialização dos alunos, inclusão sociocultural e emancipação; 

6. Atendem a demanda; 
7. Sim; 
8. Sim, sempre que necessário; 
9. Atividades desenvolvidas com a participação das famílias, reuniões com os pais e 

atendimentos individuais; 
10. A falta de interesse, problemas familiares e dificuldades de locomoção; 

 
 
 
 
 
PARTE I – PESQUISA APLICADA AOS COORDENADORES 
 

1. Pedagogia/Gestão/Especialização 1ºs anos; 
2. Sim, no início, uma semana; Anualmente uma semana de capacitação de seis em seis 

meses na Regional; 
3. Com a Prefeitura; 
4. Estrutura física (materiais Guri/Prefeitura). Demora no atendimento. Espaço cedido 

pela Prefeitura: duas Creches/Escola, quatro salas para aulas, uma sala de 
Coordenação e Depósito; 

5. Reciclagem – Coordenação Polo (doação para a Creche), Jardinagem – os alunos 
trouxeram plantas, Meio Ambiente, Educação Musical – Percussão, Coral, Violão. 
Havia Orquestra, mas, a Creche ocupou o espaço. Saíram sopro, cordas graves e 
agudas; 

6. Sim, mas com ressalvas, pois não há muita segurança (dividem espaço com 
consultórios); 

7. Integração – início do ano (reunião de pais), caso haja ocorrência os pais são 
chamados; Julho e Dezembro – Reunião de Encerramento; nos Encontros e Eventos as 
famílias são convidadas. Exceto Eventos fechados. Dia das Mães, Pais. 

8. SUS, SUAS, CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança/Adolescente 
(encaminhamentos). Nas escolas formais já ocorrem encaminhamentos. As famílias de 
Necessidades Especiais, outros casos, laudos, se for preciso chamam a DS – 
Desenvolvimento Social. Não há casos de inclusão. As Psicólogas também 
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acompanham os casos. Em 2012, nenhum caso. Em 2011, um caso (atraso no 
Desenvolvimento Cognitivo); 

9. Cinco bolsistas frequentam aula de Coral em Lorena, duas vezes por semana. Parceria 
Euterpe (banda mais antiga do Brasil) A maioria dos membros saiu deste Polo. Ex-
alunos tornaram-se Professores e dão aulas em Polos. Dão suportes em casamentos 
(Bandas) etc.;  

10. Muito importante. Pediram remoção do Polo por causa da infraestrutura precária, 
porém a comunidade não quer que saiam. Quando tiraram os instrumentos a 
comunidade se mobilizou, mas não conseguiu; 

11. Violão, Percussão, Coral; 
12. Pelo prazer em trabalhar com Projetos. Projeto Coalizão (Dependentes 

Químicos/Proteção à Criança). Vestiu a camisa do Guri (pagamentos, relatórios etc.) 
13. A demanda é maior. Há fila de espera. Há também outros Projetos, pois o bairro é de 

grande vulnerabilidade social. Os pais observam o retorno. A maioria é Evangélica; 
14. Os dois caminham juntos; 
15. Sim há Encontros de todos os tipos (Famílias, alunos etc.); 
16. Demanda: por ordem de chegada, conforme indicação do Juiz; 
17. Importante; 
18. Seis vezes, no mínimo; 
19. Individualidade e respeito às diferenças; 
20. Sim; 
21. Não tem; 
22. Sim; 
23. Sim; 
24. Fora do Polo (email); 
25. Nem todos. É de acordo com o instrumento: Cordas, Violão, Coral. Depende do que é 

pedido; 
26. Só quando são abertas; 
27. Terceira turma (já estão na prática). Nos Polos (todos os nypes) Turma de ensaio, 

Orquestra, vão todos só da 3ª turma; 
28. Falta de infraestrutura; 
29. Só no terceiro momento: 1ª Turma: iniciantes; 2ª Turma: mais avançados; 3ª Turmas: 

mais avançados (coletivas) todos os nypes se reúnem. Já preparam algumas músicas 
para apresentação; 

30. Sim, aulas abertas, desde que não atrapalhe; 
31. Atividades desenvolvidas: Aula Espetáculo, Bolsas de Estudos, Intercâmbio entre 

Polos, CD-Guri; 
Espaço Intermediário: Estimular o trabalho em rede, Participação das Famílias, 
Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, Temas Educativos Transversais 
às Atividades Musicais, Capacitação de Profissionais por Ações de 
Desenvolvimento Social, Inclusão de Pessoas com Deficiência. 
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PARTE II – PERGUNTAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 
Idade 41 anos - Sexo Feminino 

 
1. De três a quatro anos; 
2. Superior – Pedagogia 

Não possui formação específica em música; 
3. Site; 
4. Inclusão Sociocultural, Formar Cidadãos e Agregar Valores, Oferecer oportunidade de 

aprendizagem musical à crianças e adolescentes; 
5. Um projeto de inclusão social, um projeto para ensinar música, um projeto que visa 

formar cidadãos e agregar valores; 
6. Atendem a demanda; 
7. Sim; 
8. Sim, quatro vezes ao ano, podendo existir mais; 
9. Atividades desenvolvidas com os alunos, Reuniões com os pais, atendimentos 

individuais; 
10. Falta de interesse, problemas de localização do Polo, problemas familiares, 

dificuldades de locomoção, horários e dias dos cursos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



311 
 

 

PERFIL DAS FAMÍLIAS – Total: 25 famílias – Polos Araretama e Moreira César 
 
PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS  

1. Idade: Mãe 39 anos, Pai 41 anos 
2. Fundamental II - incompleto 
3. Ensino Médio - incompleto 
4. Fundamental II – incompleto 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Dois quartos, um banheiro 
8. Até um Salário Mínimo 
9. Não 
10. Pai: Pedreiro 
11. Possuem: 1 carro, 1 televisão 
12. Evangélica 
13. Através de amigos 

PARTE II –  
       1. Aprender a tocar 
       2. Respeito, disciplina, concentração 
       3. Está mais responsável 
       4. Não 
       5. Como eles ensinam 
       6. Mais horários e falta espaço 
       7. Sim 
       8. Ajuda as crianças 
       9. Responsabilidade, relacionamento 
       10. Mais instrumentos e espaço 
       11. Não 
       12. Concentração, responsabilidade 
       13. Não 
       14. Não 
       15. Não 
        
 
PARTE I PERFIL DAS FAMÍLIAS 

1. Idade: Mãe  34 anos, Pai 41 anos 
2. Ensino Médio – completo 
3. Ensino Médio – completo 
4. – 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Três quartos, dois banheiros 
8. Até três Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Funcionário Público,  

Mãe: do lar 
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11. Possuem: 1 carro, 1 TV, 1 Computador, Internet 
12. Católica 
13. Através da Família 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Para minha filha aprender a tocar um instrumento e realizar seu sonho 
2. Disciplina, Liberdade de Expressão, respeito às diferenças 
3. Sim, mais feliz e mais responsável 
4. – 
5. O desempenho dos Professores; 
6. Precisa de mais apoio dos Governantes para suprir instrumentos e Professores 
7. Sim, em parte 
8. Sim, porque facilita o acesso a todas as crianças da comunidade, sem qualquer 

despesa. 
9. Trabalho em Equipe, Inclusão Social, Responsabilidade 
10. Mais instrumentos 
11. Não 
12. Sim, melhorou sua concentração 
13. Sim, visitas a outros Polos, Festivais, Apresentações, etc. 
14. Não 
15. Não 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Mãe: 26 anos, Pai: 29 anos 
2. Fundamental II – incompleto 
3. Fundamental II – incompleto 
4. – 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Dois quartos, um banheiro 
8. Até um Salário mínimo 
9. Bolsa Família 
10. Pai: Ajudante Geral, Mãe: do lar 
11. Possuem: 1 carro, 2 TVs, 2 Computadores, Internet 
12. Evangélica 
13. Através da Escola 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Para meu filho aprender a tocar um instrumento e cantar melhor; 
2. Muito boa, pois, a música alegra o coração e expressa os sentimentos; 
3. Interesse pela música e canto; 
4. Sim, através de Palestras; 
5. Ele ensina as crianças a buscarem o que elas querem; 
6. Falta de espaço e de aulas no período da tarde; 
7. Sim; 
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8. Sim, porque é perto de casa e ajuda as crianças a melhorar como pessoa; 
9. A convivência com os outros e disciplina; 
10. Horários compatíveis com o horário da Escola Formal; 
11. Não; 
12. Sim, ele agora é mais comunicativo com todos; 
13. Sim, já participei de Reunião com assuntos gerais; 
14. Não; 
15. Não. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe: 31 anos, Pai: 34 anos 
2. Ensino Médio – completo 
3. Ensino Médio – completo 
4. – 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Cinco quartos, dois banheiros 
8. Até cinco Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Torneiro Mecânico, Mãe do lar 
11. Possuem: 1 carro, 2 TVs, 1 Computador, Internet 
12. Evangélica 
13. Através da Escola 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Porque minha filha se interessou muito; 
2. Tanto no desenvolvimento quanto na responsabilidade; 
3. Sim, melhorou muito. Antes tinha dificuldade de relacionamento; 
4. Não; 
5. A maneira que os Professores ensinam; 
6. A distância; 
7. Sim; 
8. Sim, às vezes a dificuldade de chegar ao Polo, desanima; 
9. Responsabilidade, comunicação e relacionamento; 
10. Refeitório e limpeza; 
11. Não; 
12. Não; 
13. Sim; 
14. Não; 
15. Não. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe: 42 anos, Pai: 52 anos 
2. Fundamental I – completo 
3. Ensino Médio – completo 
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4. Fundamental I – incompleto 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Dois quartos, um banheiro 
8. Até dois Salários Mínimos 
9. Bolsa Família 
10. Pai: Montador de Móveis, Mãe: Diarista 
11. Possuem 2 TVs 
12. Católica 
13. Através da Família 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Para minha filha aprender Violão e a cantar; 
2. Ajuda na formação cultural; 
3. Sim, mais responsável e feliz; 
4. Não; 
5. A dedicação dos Professores; 
6. - 
7. Sim, minha filha está motivada e não falta às aulas; 
8. Sim, porque chama a atenção dos jovens e das crianças; 
9. A participação coletiva; 
10. Mais apresentações públicas para avaliarmos o desenvolvimento; 
11. Não 
12. Mais comunicativa, empolgada e aumentou o vocabulário; 
13. Não; 
14. Não; 
15. Não. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe: 43 anos, Pai: 57 anos 
2. Ensino Médio – completo 
3. Ensino Médio – completo 
4.  – 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Três quartos, dois banheiros 
8. Até dois Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Autônomo, Mãe: Empacotadeira 
11. Possuem: 2 TVs, 1 Computador e Internet 
12. Católica 
13. Através da Escola 
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PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Porque meu filho quis participar; 
2. Desenvolvimento do ser em vários sentidos; 
3. Sim, mais vontade de conhecer a música; 
4. Não; 
5. O ensino; 
6. Situação de alguns Polos; 
7. Sim,  
8. Sim, chama a atenção das crianças; 
9. Convivência, etc; 
10. Mais opções em cursos e instrumentos; 
11. Não; 
12. Sim, raciocínio, coordenação, atenção; 
13. Sem resposta; 
14. Sem resposta; 
15. Sem resposta. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe 44 anos, Pai 44 anos 

Responsável: Avó 
2.  Superior incompleto 
3. Ensino Médio completo 
4. Fundamental I – incompleto 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Dois quartos, um banheiro 
8. Até três Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Mecânico de Manutenção, Mãe: Telefonista 
11. Possuem: 2 TVs, 2 Computadores, Internet 
12. Católica 
13. Através de amigos. 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Por interesse do meu filho pela música e orientação da Psicóloga; 
2. Formações intelectual e humana e lazer; 
3. Tem pouco tempo para avaliar; 
4. Não 
5. A cultura que vem sendo introduzida nas crianças; 
6. Ainda não vi nada ruim; 
7. Até o momento, sim; 
8. Sim, porque é fundamental a cultura para os jovens para diminuir a violência e a falta 

de respeito; 
9. Nada 
10. Mais infraestrutura, maior espaço nos intervalos e bebedouros; 
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11. Instrumento; 
12. Ainda não houve tempo suficiente; 
13. Ainda não foi marcada Reunião, mas, participarei de todas; 
14. Sem resposta; 
15. Ainda não. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe: 30 anos, Pai: 32 anos 
2. Ensino Médio – incompleto 
3. Pós Graduação – incompleta 
4. – 
5. Zona Urbana 
6. Casa alugada 
7. Três quartos, dois banheiros 
8. Até dois Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Auditor de Qualidade, Mãe: Professora 
11. Possuem: 1 carro, 1 moto, 1 TV, 2 computadores, Internet 
12. Não têm 
13. Através da Escola 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Para aprender um instrumento e desenvolver habilidades musicais; 
2. Ajuda a desenvolver o raciocínio e a concentração das crianças; 
3. Sim, mais concentração nos estudos; 
4. Não 
5. Além da gratuidade meu filho teve a oportunidades de conhecer vários instrumentos; 
6. Poderia ter um Projeto para adultos; 
7. Sim; 
8. Sim, pois é perto de casa, fica fácil levá-los ao Projeto; 
9. Não, que eu saiba, não; 
10. Poderia ter apresentações individuais para os pais acompanharem o desenvolvimento 

da criança; 
11. Sim; 
12. Sim, apresentou uma melhora nas notas da matéria musical; 
13. Não respondeu; 
14. Não; 
15. Não. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe: 32 anos, Pai: 37 anos 

Responsável: tia 
2. Ensino Médio completo 
3. Ensino Médio completo 
4. Fundamental I – incompleto 
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5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Três quartos, três banheiros 
8. Até três Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Inspetor de Qualidade, Mãe: do lar; 
11. Possuem: 1 carro, 2 TVs, 1 computador, Internet 
12. Evangélica 
13. Através do SESI (visita dos Professores do Projeto). 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Porque minha filha tinha desejo de estudar Música; 
2. É uma forma de expressar os sentimentos e cultural; 
3. Está muito recente para perceber mudanças; 
4. Não; 
5. O desenvolvimento entre Professores e alunos; 
6. Não sei; 
7. Sim; 
8. Sim, porque é próximo de casa; 
9. Sem resposta; 
10. Mais tempo de aula e outros tipos de curso; 
11. Não 
12. Não, quanto à minha filha, ela é boa filha e boa aluna; 
13. Está recente para responder; 
14. Não; 
15. Não. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe: 34 anos, Pai: 35 anos 

Responsável: 26 anos 
2. Ensino Médio – incompleto 
3. Fundamental II – incompleto 
4. Ensino Médio completo 
5. Zona Urbana 
6. Não respondeu 
7. Dois quartos e um banheiro 
8. Até dois Salários Mínimos 
9. Sim 
10. Pai: Pedreiro, Mãe: do Lar 
11. Possuem: 1 carro, 1 moto, 1 TV, 1 computador e Internet 
12. Evangélica 
13. Através da Mídia, Escola e Família. 
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PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Porque achei o Projeto muito bom; 
2. O conhecimento adquirido através da música e com a música; 
3. Sim, responsabilidade, dedicação aos estudos e interesse pela música; 
4. Sim, aprendemos a pensar, se organizar e fazer escolhas, isso faz parte da Psicologia e 

do Social; 
5. Os professores ensinam sobre a música em geral, eventos e atividades; 
6. Aumentar o espaço físico, ventilação e bebedouros; 
7. Sim; 
8. Sim, por causa das outras obrigações que devem ser cumpridas (Escola Formal, etc) 
9. Ter mais respeito, escolher bem as músicas, mais atenção na afinação; 
10. Um espaço próprio, água, ventilação etc; 
11. Não. Poucas coisas na aula de Arte; 
12. Mais dedicação e organização. Vontade de aprender sempre mais; 
13. Sim, sobre os deveres que devem ser cumpridos, não faltar na Escola nem no Projeto; 
14. Nunca precisou; 
15. Não, só no próprio Polo. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Não respondeu 
2. Ensino Médio completo 
3. Ensino Médio completo 
4. – 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Quatro quartos, dois banheiros 
8. Até dois Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Motorista, Mãe: Auxiliar de Enfermagem 
11. Possuem: 1 moto, 3 TVs, 2 computadores, Internet 
12. Evangélica 
13. Através da família. 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS  
1. Para ter Educação Musical; 
2. Importante para desenvolver habilidades; 
3. Não respondeu; 
4. Sim, psicológico; 
5. A Educação e os Educadores de um âmbito geral; 
6. Não respondeu; 
7. Sim; 
8. Sim; 
9. Não respondeu; 
10. Espaço; 
11. Não; 
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12. Sim, comprometimento; 
13. Sim; 
14. Não; 
15. Sim, Campos de Jordão – Festival de Inverno. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe: 46 anos, Pai: 45 anos 
2. Fundamental I – incompleto 
3. Fundamental I – incompleto 
4. – 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Dois quartos, 1 banheiro 
8. Até um Salário Mínimo 
9. Não 
10. Pai: Segurança, Mãe: do lar 
11. Possuem: 1 carro, 2 TVs, 1 computador 
12. Evangélica 
13. Através de amigos 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Para aprender a tocar música; 
2. Trabalha com a disciplina; 
3. O interesse por músicas; 
4. Não; 
5. Tudo! O ensino em geral; 
6. Nada; 
7. Sim; 
8. Sim, porque ocupa o tempo vago; 
9. Fora a música, a disciplina escolar; 
10. Mais equipamentos; 
11. Não; 
12. Sim, o interesse pelos estudos; 
13. Sim; 
14. Não; 
15. Não, mas gostaria de participar. 

 
 
PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 

1. Idade: Mãe: 45 anos, Pai: 46 anos 
2. Fundamental I – incompleto 
3. Ensino Médio completo 
4. – 
5. Zona Rural 
6. Casa própria 
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7. Dois quartos, dois banheiros 
8. Até dois Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Pedreiro, Mãe: do lar 
11. Possuem: 1 carro, 2 TVs, 1 computador, Internet 
12. Evangélica 
13. Através da Escola. 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Porque  é uma atividade boa para meu filho aprender; 
2. Aprimora o desenvolvimento; 
3. Sim, GR; 
4. Não; 
5. Tudo; 
6. Não respondeu; 
7. Sim! 
8. É importante porque tira as crianças do mau caminho; 
9. A conviver junto; 
10. Trompete, Trombone e Violão; 
11. Os dois; 
12. Mais desenvoltura; 
13. Não; 
14. Não; 
15. Não. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe: 33 anos, Pai: 40 anos 

Responsável: Avó 
2. Ensino Médio completo 
3. Superior – cursando 
4. Fundamental I – incompleto 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Três quartos, três banheiros 
8. Até quatro Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Metalúrgico, Mãe: do lar 
11. Possuem: 1 carro, 1 moto, 2 TVs, 2 computadores, Internet 
12. Católica 
13. Através da Escola. 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Sempre foi a vontade da minha filha; 
2. Serve como terapia, concentração e acalma; 
3. Não; 
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4. Não; 
5. Ensino gratuito e ocupação para as crianças; 
6. Eu acho que as crianças deveriam levar os instrumentos para casa; 
7. Mais ou menos, poderia ser em mais dias e na parte da manhã; 
8. Sim, facilita a participação; 
9. Respeito e solidariedade; 
10. Mais professores e encontros de pais e alunos; 
11. Não; 
12. Não; 
13. Sim; 
14. Nunca aconteceu; 
15. Ainda não aconteceu. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe: 37 anos, Pai: 38 anos 

Responsável: Avó 
2. Ensino Médio – incompleto 
3. Ensino Superior – incompleto 
4. Fundamental I – completo 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria; 
7. Dois quartos, 1 banheiro 
8. Até três Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Motorista, Mãe: Motorista 

Responsável: Costureira 
11. Possuem: 1 carro, 1 moto, 1 TV,  2 computadores, 1 Tablet, Internet 
12. Evangélica 
13. Através da família. 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Como meio de aprendizado; 
2. Muito boa; 
3. Sim, interesse pela música; 
4. Não; 
5. Tudo. É um meio de ocupação para as crianças; 
6. Nada; 
7. Sim; 
8. Sim, por ser mais fácil o acesso; 
9. O relacionamento com as outras pessoas; 
10. Nada; 
11. Não; 
12. Não; 
13. Sem resposta; 
14. Não; 
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15. Não. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe: 27 anos, Pai: 32 anos 

Responsável: Avó 
2. Fundamental I completo 
3. Fundamental II completo 
4. Fundamental II completo 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Três quartos, 1 banheiro 
8. Até dois Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Metalúrgico, Mãe: do lar 
11. Possuem: 2 TVs; 
12. Católica 
13. Através da Escola. 

 
PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 

1. Meu filho se interessou; 
2. Conhecimento, virar Músico; 
3. Sim, porque assim ele não fica mais na rua; 
4. Não; 
5. O interesse dele nos estudos; 
6. Nada; 
7. Sim; 
8. Sim, é perto. 
9. Respeitar, fazer amigos, ter responsabilidade; 
10. Ventilador e bebedouros; 
11. Não; 
12. Sim, concentração e calma; 
13. Sim, faltas; 
14. Não; 
15. Não. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Não respondeu 

Responsável: Avó 
2. Ensino Médio completo 
3. Ensino Médio completo 
4. Fundamental II – completo 
5. Zona Urbana 
6. Casa alugada 
7. Um quarto, 1 banheiro 
8. Até dois Salários Mínimos 
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9. Sim, Bolsa Família. 
10. Pai Garçom, Mãe: Garçonete. 
11. Possuem: 1 moto, 1 TV, 1 computador, Internet 
12. Católica 
13. Através da Escola 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. O desejo de aprender tocar um instrumento; 
2. Trás conhecimento e pode chegar a ser um profissional; 
3. Não, até agora; 
4. Não; 
5. As aulas; 
6. A falta de estrutura e de instrumentos; 
7. Sim; 
8. Sim, é mais perto; 
9. Mais nada; 
10. Mais instrumentos; 
11. Não; 
12. Não; 
13. Não; 
14. Não. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe: 39 anos, Pai: 40 anos. 

Responsável: tia 
2. Fundamental I – incompleto 
3. Fundamental II – completo 
4. Ensino Médio - incompleto 
5. Zona Urbana 
6. Casa cedida 
7. 1 quarto, 1 banheiro 
8. Até dois Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Empilhadeirista, Mãe: Serviços Gerais, Responsável: Motorista 
11. Possuem: 1 TV, 1 computador, 1 Tablet e Internet 
12. Evangélica 
13. Através da família. 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Como meio de aprendizagem; 
2. Muito importante; 
3. Sim, interesse pela música; 
4. Não; 
5. Tudo é um meio de ocupação para as crianças; 
6. Nada; 
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7. Sim;  
8. Sim, por ser de fácil acesso; 
9. Relacionamento com outras pessoas; 
10. Piscina; 
11. Não; 
12. Não; 
13. Não respondeu; 
14. Não; 
15. Não. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe: 41 anos, Pai: 44 anos. 
2. Fundamental I – incompleto 
3. Não tem 
4. – 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Um quarto, um banheiro 
8. Até dois Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Pedreiro, Mãe: do lar. 
11. Possuem: 2 TVs 
12. Evangélica 
13. Através de amigos. 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Para meus filhos terem aulas de música; 
2. Mais desenvolvimento  para as crianças; 
3. Ficaram mais atenciosos na Escola; 
4. Ainda não precisou; 
5. Além da cultura é uma formação para o futuro e para o currículo; 
6. Falta infraestrutura (funcionários para limpeza, manutenção elétrica, Internet e 

telefone; 
7. Sim; 
8. Por se próximo de casa é mais fácil o acesso; 
9. Disciplina; 
10. Mais dias de aula e liberação dos instrumentos para treinarem em casa; 
11. Não; 
12. A atenção e o comportamento melhoraram bastante; 
13. Sim, o desenvolvimento deles na música; 
14. Auxiliaram na consulta com o Oftalmologista; 
15. Não, eles estão iniciando agora. 
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PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe: 49 anos, Pai: 47 anos 
2. Fundamental I – incompleto 
3. Ensino Médio – completo 
4. – 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Três quartos, 2 banheiros 
8. Até três Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Carpinteiro, Mãe: Serviços Gerais 
11. Possuem: 2 TVs, 1 computador e Internet 
12. Católica 
13. Pela televisão 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Para ter uma atividade depois da Escola; 
2. Para aumentar o conhecimento com as notas musicais; 
3. Ele passou a gostar mais de música e percussão; 
4. Não; 
5. Sim; 
6. Não ter endereço certo. Estava num lugar e depois mudou; 
7. Sim; 
8. Sim, porque facilita no transporte; 
9. Responsabilidade, respeito, atenção; 
10. Equipamentos como bebedouros, ventiladores, cadeiras; 
11. Não; 
12. Sim, melhora nas notas da Escola; 
13. Não; 
14. Não; 
15. No ano passado ele participou na Cidade Cachoeira Paulista. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: 37 anos, Mãe: 37 anos 
2. Ensino Médio completo 
3. Ensino Superior – incompleto 
4. – 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Dois quartos, 1 banheiro 
8. Até quatro Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Operador de Máquina, Mãe: Auxiliar de Enfermagem 
11. Possuem: 1 carro, 1 TV, 1 computador e Internet 
12. Católica 
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13. Através da Televisão. 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Por ser um Projeto idôneo; 
2. Música é calma, resposta, direção, enfim, Música é tudo de bom; 
3. Ficou mais responsável, atento e observador dos sons que o cercam; 
4. Não; 
5. O aprendizado e o amor que é passado através da musica; 
6. Falta de divulgação e incentivo público; 
7. Sim, em parte. Só não é melhor porque faltam recursos; 
8. Sim, tudo fica mais fácil, transporte, custo, união entre professores, pais e alunos; 
9. Somente música mesmo; 
10. Apoio, incentivo, divulgação; 
11. Não; 
12. Não; 
13. Sem resposta; 
14. Não; 
15. Ainda não houve Evento, porém eu os acompanharia com certeza. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe: 45 anos, Pai: 49 anos. 
2. Fundamental II – completo 
3. Fundamental II – completo 
4. – 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Três quartos, um banheiro 
8. Até dois Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Montador, Mãe: do lar 
11. Possuem: 1 carro, 1 TV, 1 computador; 
12. Católica 
13. Através da Escola 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Aprender música é importante (tocar instrumentos); 
2.  Boa; 
3. Ficou mais concentrado e disciplinado; 
4. Não; 
5. Disciplina; 
6. Nada; 
7. Sim; 
8. Sim, é perto de casa; 
9. Aprendeu a tocar violino com mais agilidade; 
10. Nada; 



327 
 

 

11. Não; 
12. Não, na Escola está igual; 
13. Sim; 
14. Não; 
15. Não. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe: 37 anos, Pai: 43 anos. 
2. Ensino Médio – incompleto 
3. Ensino Médio – completo 
4. – 
5. Zona Urbana 
6. Casa cedida 
7. Dois quartos, 1 banheiro 
8. Até três Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Autônomo, Mãe: do lar 
11. Possuem: 1 TV 
12. Católica 
13. Através da Escola. 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Para minha filha aprender música, já que ela gosta; 
2. Além de ser prazerosa ajuda na disciplina; 
3. Ainda mais interesse na música e nos instrumentos; 
4. Não; 
5. Tudo; 
6. Faltam ventiladores, bebedouro e lanche; 
7. Sim; 
8. Facilita o transporte por se perto de casa; 
9. Relacionar-se com os outros, esperar a vez para falar; 
10. Equipamentos, ventilado, bebedouro, salas boas; 
11. Sempre tem apresentações na Escola com o Coral das crianças; 
12. Sempre foi uma boa aluna; 
13. Sem resposta; 
14. Não; 
15. Não. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Mãe: 37 anos, Pai: 41 anos. 
2. Fundamental II – incompleto 
3. Ensino Médio – completo 
4. – 
5. Zona Urbana; 
6. Casa cedida 
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7. Dois quartos, 1 banheiro 
8. Até quatro Salários Mínimos 
9. Não 
10. Pai: Operador de Fundição, Mãe: Ajudante de Cozinha; 
11. Possuem: 1 carro, 2 TVs, 1 computador 
12. Evangélica 
13. Através da Escola. 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Para minha filha aprender música; 
2. É muito importante; 
3. Sim, ficou mais comunicativa; 
4. Não; 
5. Tudo o que leva à música; 
6. Faltam instrumentos; 
7. Sim; 
8. Sim, porque tirou as crianças da rua; 
9. Respeito pelos amigos e professores; 
10. Aula de violão; 
11. Não; 
12. Sim, a coordenação motora melhorou muito; 
13. Sim, Reunião de Pais e Mestres; 
14. Não; 
15. Sim, na Escola dela. 

PARTE I – PERFIL DAS FAMÍLIAS 
1. Idade: Mãe: 31 anos, Pai: 32 anos. 
2. Ensino Médio – completo 
3. Ensino Médio – incompleto 
4. – 
5. Zona Urbana 
6. Casa própria 
7. Dois quartos, 1 banheiro 
8. Até um Salário Mínimo 
9. Não 
10. Pai: Ajudante Geral, Mãe: do lar 
11. Possuem: 1 TV 
12. Evangélica 
13. Informação de terceiros. 

PARTE II – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Para meu filho aprender música; 
2. É muito importante para o meu guri; 
3. Meu guri está mais feliz; 
4. Não; 
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5. Os Professores e Coordenadores que ensinam e ajudam essa garotada; 
6. A falta de bebedouros e ventiladores; 
7. Não conheço tudo que o Projeto oferece, mas quanto à musica, atende; 
8. Sim, por ser mais perto da residência; 
9. A fazer novas amizades; 
10. Deveria ter mais instrumentos, patrocinador para consertar os que estão quebrados e 

condução gratuita para os alunos; 
11. Música; 
12. Sim, está mais atencioso na Escola; 
13. Não; 
14. Não; 
15. Não. 
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PERFIL DOS PARTICIPANTES – Total: 25 participantes – Polos Araretama e 
Moreira César 
 
 

PARTE I - PERFIL DOS ALUNOS (RESPOSTAS) 
1. Idade entre 11 a 13 anos  

Sexo Masculino 
2. Fundamental II - cursando 
3. Escola Particular 
4. Transporte - Bicicleta 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 1 irmão 
7. Moram juntos 
8. Evangélica 
9. Possui 1 computador 
10. Acessa a Internet todos os dias 
11. Na residência 
12. Facebook 
13. Não acessa o Projeto Guri 
14. Através da Escola 
15. Menos de 1 ano 
16.  HAP, Religiosa, Pop. 

 
PARTE II  - OUTRAS ATIVIDADES 

1. Projeto Copacito 
2. Lê livros – 1 por mês 
3. Comprados 
4. Não  
5. Parque, Ginásio de Esportes, Clube, Igreja, Apresentações Culturais, Festas e 

Encontros Religiosos de 
 3 a 4 vezes por mês 

6. Nenhum 

 
PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 

1. Divulgação na Escola 
2. Iniciativa própria 
3. Sim, coordenação motora. 
4. Ser músico 
5. Bateria 
6. Nada 
7. Não 
8. Sim 
9. Não 
10. Violão 
11. Sim, coordenação 
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12. Não 
13. Sim 
14. Ótimos, eles são legais. 
15. Aprender um instrumento 
16. Cidadania é você ter respeito pelo próximo 
17. Sim, porque a gente aprende a lidar com as pessoas. 
18. Ventilador 
19. Não 
20. Respeito, Cidadania, Educação para a Paz, Responsabilidade. 
21. Nenhuma 
22. Sim 
23. Sim, todo aluno pega um instrumento para tocar 
24. Coletivas porque é mais legal e melhor para aprender 
25. Não 
26. Não 

 
PARTE I  - PERFIL DOS ALUNOS (RESPOSTAS) 

1. Idade entre 8 e 10 anos   
Sexo Feminino 

2. Fundamental I – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: carro ou carona 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 1 irmão 
7. Moram juntos 
8. Evangélica 
9. Possui 1 computador 
10. Acessa a Internet 
11. Da residência 
12. MSN 
13. Não 
14. Através da Escola 
15. Menos de 1 ano 
16. Música religiosa 

 
PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 

1. Não 
2. Lê livros – 2 por mês 
3. Biblioteca 
4. Sim 
5. Cinema, Parque, Shopping, Igreja, Balneário. 
6. Nenhum 
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PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Por uma apresentação na Escola 
2. Iniciativa própria 
3. Sim, aprendi a tocar violino 
4. Ser uma grande violinista 
5. Violino 
6. Brincava e fazia tarefas 
7. Não 
8. Adoro! 
9. Não 
10. Violão 
11. Não 
12.  Não 
13. Não, não tem quem leve 
14. Ótimo 
15. Tudo 
16. Não 
17. Sim, aprendo a respeitar e saber o que posso ou não fazer, o que é certo e o que não é 
18. Ter ou poder levar lanche 
19. Não 
20. Respeito, solidariedade e responsabilidade 
21. Nenhuma 
22. Não 
23. Sim 
24. Coletivas, é mais legal e mais bonito 
25. Não 
26. Não 

 
 
PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS (RESPOSTAS) 

1. Idade entre 8 e 10 anos  -                Sexo Masculino 
2. Fundamental I – completo 
3. Escola Pública 
4. Transporte: carona 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 1 irmão 
7. Moram juntos 
8. Católica 
9. Possui 1 computador 
10. Acessa a Internet 
11. Da Residência 
12. Orkut 
13. Não 
14. Através de amigos 
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15. Menos de 1 ano 
16.  Popular, POP 

 
PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 

1. Não 
2. Lê livros – 1 por mês 
3. Outros 
4. Sim 
5. Parque, Academia ao ar livre, Igreja  1 a 2 vezes por mês 
6. Nenhum 

 
PARTE III  - PERGUNTAS ABERTAS 

1. Através da Escola 
2. Iniciativa própria 
3. Não 
4. Aprender música 
5. Tocar instrumentos 
6. Vídeo Game 
7. Não 
8. Sim 
9. Não 
10. Nada 
11. Não 
12. Não tem quem leve 
13. Não tem quem leve 
14. Boa 
15. As aulas 
16. Não 
17. Sim, porque fala sobre responsabilidade, direitos, paz e deveres. 
18. Limpeza 
19. Não 
20. Respeito, Cidadania, Direitos humanos, Responsabilidade. 
21. Nenhuma 
22. Não 
23. Não 
24. Coletivas, é mais fácil 
25. Não 
26. Não 
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PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 
1. Idade entre 8 e 10 anos – Sexo Masculino 
2. Fundamental - incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: bicicleta 
5. Mora com Pai e Mãe 
6. Não tem irmãos 
7. – 
8. Católica 
9. Possui computador 
10. Não tem acesso à Internet 
11. Escola 
12. Jogos e Pesquisas 
13. Não 
14. Através da Escola 
15. Menos de 1 ano 
16.  Clássica, Sertaneja e Religiosa 

 
 

PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 
1. Projeto Ecológico 
2. Lê livros – 5 por mês 
3. Biblioteca 
4. Catequese 
5. Cinema e Ginásio de Esportes – mais de 6 vezes ao mês 
6. Nenhum 

 
PARTE III  -  PERGUNTAS ABERTAS 

1. Através da Escola 
2. Iniciativa própria 
3. Sim, mais atenção e estou feliz por estar sabendo tocar um pouco 
4. Desenvoltura com os instrumentos 
5. Violino 
6. Leitura e estudava 
7. Não 
8. Sim, estou aprendendo a tocar 
9. Não 
10. Piano e teclado 
11. Não 
12. Não, não tem perto de casa 
13. Não 
14. Boa 
15. As aulas com os educadores 
16. Sim, ser um bom cidadão e solidário 
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17. Sim, tira as crianças da rua 
18. Mais educadores e mais disponibilidade de horários 
19. Não 
20. Respeito, Cidadania, Educação para a Paz, Inclusão, Sustentabilidade, Direitos 

Humanos, Solidariedade, Responsabilidade, Ética e Saúde 
21. Nenhuma 
22. Não 
23. Sim, tocar com os outros 
24. Coletivas 
25. Não 
26. Não 

 
 

PARTE I - PERFIL DOS ALUNOS 
1. Idade de 8 a 10 anos – Sexo Feminino 
2. Fundamental I – completo 
3. Escola Particular 
4. Transporte: bicicleta 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 1 irmão 
7. Moram juntos 
8. Seicho No Ie 
9. Possui computador 
10. Acessa a Internet 
11. Da residência 
12. Google, Pesquisa e Jogos. 
13. Não 
14. Através da Escola 
15. Menos de 1 ano 
16.  Popular, Sertaneja, Pop. 

 
 

PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 
 
1. Não 
2. Lê livros – 1 por mês 
3. Emprestados pela Escola 
4. Não 
5. Teatro, Cinema, Parque, Museu, Shopping, Academia Particular, Igreja, Festivais 
6. Nenhum 
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PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS  
1. Aprender a tocar instrumentos 
2. Iniciativa própria 
3. Tocar violino 
4. Não sei 
5. Não sei 
6. Brincava 
7. Não 
8. Sim, instrumentos 
9. Sim, flauta.  No Projeto porque tem mais aulas. 
10. Outros instrumentos 
11. Sim, aprendi a tocar violino. 
12. Não 
13. Não 
14. Muito boa 
15. As aulas 
16. Não 
17. Sim, ensina respeito, direitos, deveres e responsabilidade. 
18. Não tenho 
19. Não 
20. Respeito, Cidadania, Educação para a Paz, Meio Ambiente, Direitos Humanos, 

Responsabilidade. 
21. Nenhuma 
22. Sim 
23. Sim, saber como tocar. 
24. As duas são boas 
25. Não 
26. Não 

 
PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 

 
1. Idade de 6 a 8 anos – Sexo Masculino 
2. Fundamental I – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte - a pé 
5. Mora com os avós 
6. Não tem irmãos 
7.  – 
8. Evangélica 
9. Não possui computador 
10. Sim 
11. Lan house 
12. Jogos 
13. Não 
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14. Por terceiros 
15. Menos de 1 ano 
16. Popular, Clássica, Religiosa 

 
 

PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 
1. Não 
2. Lê livros – 1 por mês 
3. Emprestados pela Escola 
4. Não 
5. Parque nas pracinhas e Academia ao ar livre – 1 ou 2 vezes por mês 
6. Nenhum 

 
PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 

1. Minha avó soube do projeto 
2. Da minha avó 
3. Sim, fico contente por aprender música 
4. Aprender bem música e tocar vários instrumentos 
5. Não conheço todos os projetos ainda 
6. Brincava em casa 
7. Sim 
8. Sim, instrumento 
9. Sim porque cantam músicas. Gosto mais do Projeto 
10. Formar uma orquestra com todos os alunos e ter mais bebedouros de água fresca 
11. Sim, estou mais calmo e muito feliz 
12. Não 
13. Não 
14. Legal 
15. Por enquanto, ensaiar. 
16. É participar, ajudar na sua cidade. 
17. Sim, porque ajuda as crianças e os jovens a aprender música e se relacionar com os 

outros. 
18. Promover eventos como Festa do Sorvete, Almoço Comunitário e vender ingressos a 

preços baixos, fazer divulgação nas escolas entre as famílias dos alunos e pedir 
cooperação 

19. Não 
20. Respeito, Cidadania, Solidariedade, Responsabilidade. 
21. Nenhuma 
22. Sim  
23. Sim – Saber como tocar em grupo 
24. As duas são boas, mas seria melhor se o professor pudesse ficar mais tempo com os 

alunos. 
25. Não 
26. Não 
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PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 
1. Idade de 8 a 10 anos – Sexo Masculino 
2. Fundamental I – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: carro 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 2 irmãos 
7. Não moram juntos 
8. Evangélica 
9. Possui computador 
10. Acessa a Internet todos os dias 
11. Da residência 
12. Facebook 
13. Não 
14. Através da Família 
15. Menos de 1 ano 
16. HAP, FUNK, Eletrônica. 

 
PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 

1. Não 
2. Não lê livros 
3.  – 
4. Sim, Coral 
5. Teatro, Cinema, Parque, Shopping, Clube, Igreja, Festas de Rodeio, Encontros 

Religiosos e Balneário – 1 ou 2 vezes por mês 
6. Nenhum 

 
 

PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Através da Escola 
2. Iniciativa da minha mãe 
3. Porque estou aprendendo a tocar instrumentos 
4. Ser um profissional de música 
5. Gosto de violino, não gosto de Corneta 
6. Assistia TV e brincava 
7. Não 
8. Sim 
9. Não 
10. Teclado 
11. Não 
12. Não houve oportunidade 
13. Não houve oportunidade 
14. Muito boa 
15. Aprender um instrumento 
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16. Sim, respeitar os outros, ter responsabilidade, saber o que é certo e ajudar os outros. 
17. Sim, fala sobre a Cidadania. 
18. Ar condicionado 
19. Não 
20. Respeito, Cidadania, Bulling e Responsabilidade. 
21. Nenhuma 
22. Sim 
23. Sim, aulas em grupo. 
24. Individual, porque aprende mais. 
25. Não 
26. Não conheço. 

 
PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 

1. Idade de 8 a 10 anos – Sexo Masculino 
2. Fundamental I – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: carro 
5. Mora com pai e mãe 
6. Não tem irmãos 
7. – 
8. Evangélica 
9. Possui computador 
10. Acessa a Internet 
11. Da residência 
12. Facebook 
13. Não 
14. Através da Escola 
15. Menos de 1 ano 
16. HAP 

 
PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 

1. Não 
2. Não lê livros 
3. – 
4. Sim, Coral 
5. Teatro, Cinema, Parque, Museu, Shopping, Ginásio de Esportes, Academia ao ar livre, 

Igreja, Festas Religiosas – 1 a 2 vezes por mês. 
6. Nenhum 
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PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Através de minha tia 
2. Iniciativa da tia 
3. Fazer minhas tarefas antes 
4. Aprender a tocar violino 
5. Eu gosto dos instrumentos e dos professores. Não gosto do calor que faz na sala. 
6. Assistia TV e brincava. 
7. Não 
8. Sim 
9. Não 
10. Natação 
11. Não 
12. Não – falta de recursos. 
13. Não – falta de recursos. 
14. Muito boa 
15. Aprender um instrumento 
16. Não sei 
17. Sim, eles falam sobre respeito, responsabilidade e direitos. 
18. Ar Condicionado e Piscina 
19. Não 
20. Respeito, Cidadania. Direitos Humanos, Bulling e Responsabilidade. 
21. Nenhuma 
22. Não 
23. Sim, saber a hora de tocar. 
24. Individual - aprende mais 
25. Não 
26. Não 

 
PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 

1. Idade de 14 a 16 anos – Sexo Feminino 
2. Ensino Médio incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: bicicleta 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 1 irmão 
7. Moram juntos 
8. Evangélica 
9. Possui computador 
10. Acessa a Internet 
11. Da residência 
12. Facebook 
13. Não 
14.  Através da Escola 
15. De 1 a 2 anos 
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16. Clássica, Religiosa e Eletrônica. 

 
PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 

1. Não 
2. Lê livros 
3. On line 
4. Sim 
5. Teatro, Ginásio de Esportes, Igreja, Festas Religiosas – 3 a 4 vezes por mês. 
6. Intercâmbio entre os Polos. 

 
PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 

1. Através da Escola 
2. Iniciativa própria 
3. Não 
4. Ser musicista 
5. O intercâmbio entre os Polos é muito legal. 
6. Atividades casuais (computador, varrer a casa etc.) 
7. Não 
8. Sim 
9. Não 
10. Piano 
11. Não 
12. Sim, porque o GURI fez com que eu passasse a apreciar música de qualidade. 
13. Sim, passei a me interessar mais sobre arte, Teatro, Música etc. 
14. Relativamente boa 
15. Fazer apresentações para o público 
16. Sim, Respeito e Direitos. 
17. Sim, nos tornamos pessoas mais cultas e sociais. 
18. Ventiladores nas salas 
19. Não 
20. Respeito, Cidadania e Responsabilidade. 
21. Nenhuma 
22. Sim 
23. Não 
24. Individuais, as aulas são mais focadas. 
25. Não 
26. Não 

 
PARTE I  -  PERFIL DOS ALUNOS  

1. Idade de 8 a 10 anos – Sexo Feminino 
2. Fundamental I – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: carro 
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5. Mora somente com a mãe 
6. Tem 1 irmão 
7. Moram juntos 
8. Católica 
9. Possui computador 
10. Acessa a Internet 
11. Da residência 
12. Facebook e Email. 
13. Não 
14. Pela Internet 
15. Menos de 1 ano 
16. Sertaneja, Eletrônica, Pop. 

 
PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 

 
1. Sim,  Ginástica Rítmica 
2. Lê livros, 2 por mês 
3. Comprados 
4. Parque, Museu, Shopping, Ginásio de Esportes, Shows e Festivais – 1 ou 2 vezes 

por mês 
5. Aulas Espetáculo 

 
 

PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Eu fiz a matrícula 
2. Iniciativa própria 
3. Sim, ler partitura e tocar. 
4. Fazer apresentações e aprender a técnica 
5. Tocar violoncelo 
6. Brincava 
7. Não 
8. Sim 
9. Não. No Guri, porque na Escola não tem instrumentos. 
10. Teclado 
11. Sim, desenvolveu meu raciocínio lógico. 
12. Sim, eventos musicais. 
13. Não tive oportunidade 
14. Com respeito 
15. Eu gosto de tudo 
16. Direitos e deveres das pessoas 
17. Sim, porque me dá o direito de escolha. 
18. Mais aulas e levar o instrumento para casa 
19. Não precisou 
20. Respeito, Cidadania, Violência. 
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21. Interação social 
22. Sim 
23. Sim, através dos ensaios da orquestra. 
24. Coletivas, porque aprendo com meus colegas. 
25. Eu nunca tive problema 
26. Eu não li, mas sei que a função é defender os direitos da criança e do 

adolescente. 
 

PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 
1. Idade de 14 a 16 anos – Sexo masculino 
2. Ensino Médio – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: bicicleta 
5. Mora somente com a mãe 
6. Tem 1 irmão 
7. Moram juntos 
8. Evangélica 
9. Não possui computador 
10. Não acessa a Internet 
11.  - 
12.  Não 
13. Não 
14. Através da Escola 
15. Menos de 1 ano 
16. Popular, Religiosa, Pop. 

 
 

PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 
1. Não 
2. Lê livros – 1 por mês 
3. Retirados da Biblioteca 
4. Sim, Festas 
5. Cinema, Ginásio de Esportes, Festas e Encontros Religiosos 
6. Nenhum 

 
PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 

1. Através da Escola 
2. Iniciativa própria 
3. Sim, aprender a tocar, fiquei mais feliz e calmo 
4. Ser músico 
5. Gosto de tocar 
6. Igreja e lazer 
7. Não 
8. Sim 
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9. Não 
10. Nada 
11. Sim, fiquei mais calmo. 
12. Não 
13. Não, não tenho recursos. 
14. Muito boa 
15. As aulas e os colegas 
16. Sim, respeitar as pessoas, o lugar, a natureza, trabalhar, ter direitos e deveres. 
17. Sim, fala sobre Cidadania e ensina. 
18. Limpeza, mais instrumentos e mais horas de aulas. 
19. Não sei 
20. Respeito, Cidadania, Violência, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Bulling, 

Responsabilidade. 
21. Nenhuma 
22. Sim 
23. Sim, ensina como tocar em grupo 
24. Coletivas, pois ficamos juntos e aprendemos quando o professor ensina os outros 
25. Não 
26. Sim, mas não sei definir bem. É ter direitos e deveres 

 
 

PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 
1. Idade entre 14 e 16 anos – Sexo Feminino 
2. Fundamental II – incompleto 
3. Escola Particular 
4.  Transporte: à pé 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 1 irmão 
7. Moram juntos 
8. Evangélica 
9. Possui computador 
10. Acessa a Internet todos os dias 
11. Da residência 
12. Facebook, MSN, Email. 
13. Não 
14. Através da Escola 
15. Menos de 1 ano 
16. POP, Sertaneja, Clássica. 

 
PARTE II - OUTRAS ATIVIDADES 

1. Não 
2. Lê livros – 1 por mês 
3. Emprestados pela Escola 
4. Não 
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5. Shopping – mais de 6 vezes por mês 
6. Nenhum 

 
PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 

1. Através da Escola 
2. Iniciativa própria 
3. Sim, a oportunidade de aprender música. 
4. Desenvolver habilidades musicais 
5. Tocar um instrumento 
6. Assistia TV, ficava nas redes sociais e dormia. 
7. Não 
8. Sim 
9. Não 
10. Aula de piano 
11. Sim, responsabilidade 
12. Não 
13. Não 
14. É boa 
15. Aprender um instrumento 
16. Sim, Cidadania é o conjunto de Direitos e Deveres que as pessoas estão sujeitas a ter 

no relacionamento com a sociedade. 
17. Sim, pois com ele você convive com diversas pessoas e cada uma tem um jeito 

diferente de ser 
18. Levar os instrumentos para casa. 
19. Não 
20. Respeito, Inclusão, Bulling, Solidariedade, Responsabilidade e Saúde. 
21. Nenhuma 
22. Não 
23. Sim, respeito ao próximo. 
24. Coletivas, pois é mais divertido. 
25. Não 
26. Sim, fazer valer os direitos concedidos às crianças e aos adolescentes 

 
 

PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 
1. Idade entre 8 e 10 anos – Sexo Masculino 
2. Fundamental I – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: bicicleta 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 3 irmãos 
7. Moram juntos 
8. Católica 
9. Possui computador 
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10. Acessa a Internet 
11. Da residência 
12. Facebook 
13. Não 
14. Através da família 
15. De 1 a 2 anos 
16. Popular, HAP e Rock 

 
PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 

1. Sim, Projeto Janete-Basquete 
2. Lê livros – 1 por mês 
3. Emprestados pela Escola e Biblioteca 
4. Não 
5. Ginásio de Esportes e Festivais de Música – mais de 6 vezes por mês 
6. Aulas Espetáculo 

 
 
PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 

1. Através de meu irmão (que viu pela TV) 
2. Do meu irmão 
3. Sim, estou gostando mais de música 
4. Montar uma Banda 
5. Gosto mais de Bateria 
6. Vídeo Game 
7. Não 
8. Sim 
9. Não tem aulas de música 
10. Contrabaixo 
11. Sim, fiquei mais inteligente 
12. Não tive oportunidade 
13. Não 
14. Legal 
15. Aprender a tocar um instrumento 
16. Sim, é ser boa pessoa, respeitar o próximo e ser trabalhadora. 
17. Sim, através da música, o Projeto tira as pessoas da rua e promove a cultura. 
18. Lanche, mais aulas e mais instrumentos. 
19. Não 
20. Respeito, Cidadania, Educação para a Paz, Diversidade, Inclusão, Meio Ambiente, 

Sustentabilidade, Direitos Humanos, Solidariedade, Responsabilidade e Ética 
21. Nenhuma 
22. Não 
23. Não 
24. Coletivas – é mais fácil para aprender 
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25. Não 
26. O ECA serve para proteger as crianças e os adolescentes. 

 
PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 

1. Idade entre 8 e 10 anos – Sexo Masculino 
2. Fundamental I – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: bicicleta 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 6 irmãos 
7. Não moram juntos 
8. Católica 
9. Não possui computador 
10. Acessa a Internet 1 dia por semana 
11. Da Escola 
12. Email 
13. Não 
14. Através de amigos 
15. Menos de 1 ano 
16. Popular, Clássica e Sertaneja. 

 
PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 

1. Não 
2. Lê livros 
3. Emprestados da Escola 
4. Não 
5. Igreja, Encontros Religiosos e Aniversário 1 ou 2 vezes por mês 
6. Nenhum 

 
PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 

1. Por incentivo da Escola 
2. Iniciativa da uma amiga 
3. Sim, eu fiquei mais responsável e mais feliz 
4. Espero cada vez aprender mais 
5. Violão e Coral 
6. Fazendo tarefas assistindo TV 
7. Não 
8. Sim 
9. Não 
10. Violino e teclado 
11. Não 
12. NÃO 
13. Não, não tive opção 
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14. É muito boa 
15. Participar de eventos e viajando com o Projeto 
16. Sim, pessoas que votam e ajudam de qualquer forma no crescimento da cidade e tem 

os mesmos direitos de todos. 
17. Sim, porque todos têm o mesmo direito. 
18. Aumentar a quantidade de instrumentos 
19. Não 
20. Bulling e Responsabilidade 
21. Nenhuma 
22. Não 
23. Sim, tocar violão olhando para a partitura e no Coral, articular e decorar a música. 
24. Individuais, porque você tem mais atenção dos educadores. 
25. Não 
26. Sim, proteger e cuidar da criança e do adolescente, dos Direitos e dos Deveres deles. 

 
PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 

1. Idade entre 14 e 16 anos – Sexo Feminino 
2. Ensino Médio – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: a pé 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 2 irmãos 
7. Moram juntos 
8. Evangélica 
9. Possui computador 
10. Acessa a Internet 3 vezes por semana 
11. Da residência 
12. Facebook, MSN 
13. Sim, Grupo GR entre outras novidades. 
14. Através da Família 
15. De 1 a 2 anos 
16. Clássica e Religiosa 

 
 
PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 

1. Sim, Projeto GR. 
2. Lê livros – 1 por mês 
3. Comprados 
4. Sim, Grupo de Adolescentes (canto) 
5. Cinema, Shopping, Igreja, Apresentações Culturais, Encontros Religiosos, Casa de 

Cultura – 3 a 4 vezes ao mês. 
6. Bolsas de Estudo e Intercâmbio entre os Polos 
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PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Através da Família 
2. A iniciativa, em parte, foi minha, mas, a família incentivou 
3. Sim, aprendi coisas novas sobre a música e a cuidar da saúde 
4. Espero aprender sempre mais e me profissionalizar na música 
5. Encontro entre Polos e Apresentações 
6. Natação e Curso de Informática  
7. Não 
8. Sim, amo! 
9. Não 
10. Bons instrumentos 
11. Sim, postura... 
12. Sim 
13. Não, não houve oportunidade. 
14. É legal, como se fosse minha família. 
15. Tudo! 
16. Sim. É você contribuir para que a sociedade viva em harmonia. É ter a garantia de 

todos os Direitos Civis; a Cidadania é concedida àqueles que são membros de uma 
comunidade 

17. Sim, tira as crianças da rua, incentiva-as a viverem em união e terem criatividade. 
18. Mais espaço, Verbas, bons instrumentos, uniforme, condução e alimentação. 
19. Sim, GR – Grupo de Referência. 
20. Respeito, Cidadania, Diversidade, Inclusão, Direitos Humanos, Solidariedade, 

Responsabilidade, Ética e Saúde. 
21. Nenhuma 
22. Sim 
23. Sim, cantar e tocar em grupo. 
24. As duas. Coletivas para aprender a harmonia e Individuais para tirar as dúvidas  
25. Não 
26. É a lei que protege as Crianças e os Adolescentes... 

 
PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 

1. Idade de 11 a 13 anos – Sexo feminino 
2. Fundamental I – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: bicicleta 
5. Mora somente com a mãe 
6. Não tem irmãos 
7.  – 
8. Católica 
9. Não possui computador 
10. Acessa a Internet 
11. Lan house 
12. Facebook 
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13. Não 
14. Através da Escola 
15. De 3 a 4 anos 
16. Clássica 

 
PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 

1. Sim, Basquete 
2. Lê livros 
3. Retirados na Biblioteca 
4. Sim, Catequese 
5. Museu, Ginásio de Esportes, Igreja - mais de 6 vezes no mês. 
6. Aulas Espetáculo 

 
PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 

1. Através da Escola 
2. Iniciativa própria 
3. Sim, mais atenção com as coisas. 
4. Aprender um instrumento 
5. Do instrumento. Não gosto quando falta o professor 
6. Nada 
7. Não 
8. Sim, Canto e Coral. 
9. Não 
10. Mais aulas além de 2 na semana 
11. Sim, mais atenção e calma. 
12. Não, falta de recursos. 
13. Sim, quando é de graça. 
14. Boa 
15. Aulas e apresentações 
16. Sim, saber o que devemos fazer o que é certo e nossos direitos. 
17. Sim, falam sobre isso. 
18. Mais aulas 
19. Não 
20. Respeito, Cidadania, Educação para a Paz, Meio Ambiente, Bulling, 

Responsabilidade. 
21. Nenhuma 
22. Sim 
23. Sim, Coral (trabalha com a voz). 
24. As duas. Às vezes precisa de mais tempo com o professor para explicar melhor 
25. Não 
26. Não muito bem. Mas já ouvi falar que ajuda a criança 
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PARTE I  - PERFIL DOS ALUNOS 
1. Idade entre 11 e 13 anos – Sexo Masculino 
2. Fundamental II – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: a pé 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 3 irmão 
7. Moram juntos 
8. Evangélica 
9. Não possui computador 
10. Acessa a Internet 
11. Pela Escola 
12. Facebook 
13. Não 
14. Através de amigos 
15. Menos de 1 ano 
16. HAP, Religiosa, Eletrônica. 

 
PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 

1. Não 
2. Lê livros – 1 por mês 
3. Emprestados por Colegas 
4. Sim, canto 
5. Igreja – mais de 6 vezes ao mês 
6. Nenhum 

 
PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 

1. Através de um amigo 
2. De minha mãe 
3. Ainda não 
4. Que eu consiga tocar melhor um instrumento 
5. Clarinete e Sax 
6. Vídeo Game 
7. Não 
8. Sim 
9. Não 
10. Não está faltando nada 
11. Ainda não 
12. Não houve oportunidade 
13. Não, porque não tive chance. 
14. Legal 
15. O relacionamento com os colegas e as brincadeiras 
16. Sim, mas não sei explicar. 
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17. Sim, porque ele ensina as pessoas a serem melhores. 
18. Nenhuma, porque já está bom. 
19. Não 
20. Respeito, Cidadania e Responsabilidade. 
21. Só Clarinete 
22. Ainda não 
23. Sem resposta 
24. Coletivas, porque aprendemos mais. 
25. Não 
26. Sim, defender a criança e o adolescente. 

 
 
PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 

1. Idade entre 11 e 13 anos – Sexo Feminino 
2. Fundamental II – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: a pé 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 1 irmão 
7. Moram juntos 
8. Católica 
9. Possui computador 
10. Acessa a Internet 
11. Da residência 
12. Facebook 
13. Sim, novidades sobre o Projeto. 
14. Através da família 
15. De 3 a 4 anos 
16. Hap, Pop E Rock 

 
PARTE III – OUTRAS ATIVIDADES 

1. Não 
2. Não lê livros 
3. – 
4. Sim, Grupo de Oração, Missa. 
5. Parque, Shopping e Igreja – 3 a 4 ao mês. 
6. Aulas Espetáculo 

 
PARTE III – PEGUNTAS ABERTAS 

1. Através da Escola 
2. Iniciativa própria 
3. Conhecimento, disciplina, melhoramento escolar. 
4. Adquirir conhecimento e ter um futuro musical 
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5. O que eu mais gosto é de cantar 
6. Não tinha ocupação 
7. Não 
8. Sim 
9. Não 
10. Aulas de diversos instrumentos 
11. Sim, mais concentração. 
12. Sim, para ampliar meus conhecimentos. 
13. Não, pois faltou oportunidade. 
14. Ótima 
15. Aprecio todas as opções e as considero fundamentais 
16. Cidadania é respeitar as pessoas, o ambiente, os animais; cumprir obrigações e deveres 
17. Sim, pois somo orientados a fazer as coisas corretamente. 
18. Mais organização, mais instrumentos, mais dias e períodos de aula. 
19. Não 
20. Respeito, Cidadania. Educação para a Paz, Inclusão, Responsabilidade, Ética e Saúde 
21. Nenhuma 
22. Sim 
23. Sim, união do Coral com os instrumentos. 
24. Prefiro aulas coletivas, pois assim, todos nós aprendemos juntos. 
25. Não 
26. Sim, sua função é fazer valer os direitos e deveres da criança e do adolescente perante 

a justiça e a sociedade. 

 
PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 

1. Idade entre 14 e 16 – Sexo Masculino 
2. Ensino Médio – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: a pé 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 2 irmãos 
7. Moram juntos 
8. Evangélica 
9. Possui computador 
10. Acessa a Internet – todos os dias 
11. Da residência 
12. Facebook 
13. Não 
14. Através da família 
15. De 7 a 8 anos 
16. Sertaneja, Religiosa e Clássica. 

 
PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 
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1. Não 
2. Não lê livros 
3. – 
4. Sim, dançar e cantar. 
5. Cinema, Shopping, Igreja, Encontros Religiosos, Shows e Balneário -1 ou 2 vezes por 

mês. 
6. Aulas Espetáculo, Intercâmbio entre os Polos. 

 
PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 

1. Através de minha tia que também freqüentava o Projeto 
2. Iniciativa própria 
3. Sim, maiores oportunidades tocando 
4. Aprender mais para demonstrar meus talentos 
5. Tocar 
6. Estudava 
7. Não 
8. Sim 
9. Não 
10. Violino, tinha antes, e eu tive que trocar de instrumento por isso 
11.  Sim, mais aprimoramento na disciplina de Artes. 
12. Sim, porque é interessante ver outra pessoa fazer o que você faz. 
13. Não 
14. Super boa, converso com todos os professores. 
15. As aulas com os educadores, viajar com o Projeto e aprender um instrumento. 
16. Não 
17. Sim, ele faz bem para as pessoas,  ajuda na educação e no relacionamento  
18. Mais apresentações, instrumentos em melhores condições e  variedade de cursos  em 

dois períodos 
19. Não 
20. Respeito, Diversidade e Responsabilidade. 
21. Nenhuma 
22. Sim 
23. Sim, o tempo da música. 
24. Coletivas porque é mais divertido 
25. Às vezes, eles aconselham. 
26. Não 

 
PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 

1. Idade ente 8 e 10 anos – Sexo Masculino 
2. Fundamental I – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: a pé 
5. Mora somente com o pai 
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6. Tem 1 irmão 
7. Moram juntos 
8. Evangélica 
9. Não possui computador 
10. Acessa a Internet 
11. Da Escola 
12. Não 
13. Não 
14. Através de amigos 
15. Menos de 1 ano 
16. Popular, Clássica, Sertaneja, Religiosa e Rock. 
17. Não 

 
 

PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 
1. Não 
2. Lê livros – 2 por mês 
3. Emprestados pela Escola 
4. Sim – Escola Bíblica e Grupo de Crianças 
5. Apresentações Culturais, Igreja e Encontros Religiosos – 1 ou 2 vezes por mês 
6. Intercâmbio ente os Polos. 

 

PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 
1. Através de minha Babá, que também participa. 
2. Iniciativa própria e do meu pai 
3. Sim, dedicação nos estudos. 
4. Aprender Canto Lírico igual minha Professora 
5. Gosto do encontro de Corais e não gosto quando os alunos bagunçam 
6. Nada 
7. Não 
8. Sim, gosto muito de Canto.  
9. Não 
10. Violino 
11. Sim, fiquei mais atencioso. 
12. Não - Não tem no Bairro. 
13. Não - Não tem no Bairro. 
14. Normal, igual a da Escola. 
15. Participar de eventos viajando com o Projeto 
16. Sim, respeitar, ajudar. 
17. Sim, trabalhamos juntos. 
18. Reformar e ter todos os instrumentos 
19. Não 
20. Respeito, Cidadania, Educação para a Paz, Diversidade, Inclusão, Meio Ambiente, 

Direitos Humanos, Bulling, Solidariedade, Saúde e Responsabilidade. 
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21. Nenhuma 
22. Sim 
23. Sim, cantar 
24. Coletivas, ficam todos juntos. 
25. Não 
26. Não 

 
PRIMEIRA PARTE - PERFIL DOS ALUNOS 

1. Idade entre 14 e 16 anos – Sexo Feminino 
2. Fundamental II – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: a pé 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 3 irmãos 
7. Moram juntos 
8. Evangélica 
9. Não possui computador 
10. Não acessa a Internet 
11.  – 
12. Não 
13. Não 
14. Através de amigos 
15. Menos de 1 ano 
16. Religiosa e Eletrônica 

PARTE II = OUTRAS ATIVIDADES 
1. Não 
2. Lê livros – 2 por mês 
3. Emprestados pela Escola 
4. Sim Grupo de Louvor 
5. Academia ao ar livre e Igreja – 1 ou 2 vezes por mês 
6. Nenhum 

 
PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 

1. Através de um amigo 
2. Iniciativa própria 
3. Sim, fiquei mais interessado pela música. 
4. Aprender tocar um instrumento 
5. Saxofone 
6. Jogava bola e Vídeo Game 
7. Não 
8. Sim, gosto muito. 
9. Não 
10. O instrumento 
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11. Sim, fiquei mais concentrado. 
12. Não, porque não tem perto de casa. 
13. Não 
14. Boa 
15. Aprender um instrumento 
16. Sim, são Direitos e Deveres que temos com a nossa Cidade e respeitar os direitos dos 

outros e os nossos. 
17. Sim, aprendemos a arcar com nossas escolhas. 
18. Colocar ventiladores nas salas de aula. 
19. Sim, oftalmologista. 
20. Respeito, Bulling, Saúde e Responsabilidade. 
21. Nenhuma 
22. Sim, Jazz 
23. Sim, os instrumentos de sopro, tocamos juntos. 
24. Coletivas, porque um aprende com o outro. 
25. Falo com a Coordenadora 
26. Não 

 
PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 

1. Idade entre 17 a 18 anos – Sexo Masculino 
2. Ensino Superior – incompleto 
3. Escola Particular 
4. Transporte: bicicleta 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 2 irmãos 
7. Não moram juntos 
8. Católica 
9. Possui computador 
10. Acessa a Internet 
11. Da residência 
12. Facebook, MSN, Email. 
13. Não 
14. Através da Escola 
15. De 5 a 6 anos 
16. Popular, Rock e outras. 

 
PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 

1. Sim, Faculdade de Música. 
2. Lê livros – 1 por mês 
3. Outros 
4. Não 
5. Apresentações Culturais e Shows – 1 ou 2 vezes por mês 
6. Intercâmbio entre os Polos. 
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PARTE III – PERGUTAS ABERTAS 

1. Propaganda na Escola. 
2. Iniciativa própria 
3. Sim, aguçar o gosto pela música. 
4. Tornar-me Músico 
5. Encontros de Percussão. Gosto de tudo. 
6. Praticava Esportes  
7. Não 
8. Sim 
9. Não tinha 
10. Não respondeu 
11. Sim, coordenação, raciocínio, atenção e interpretação. 
12. Sim, interesse em conhecer mais. 
13. Sim, para ter mais conhecimento. 
14. Muito boa 
15. Todas as opções 
16. O ato de ser cidadão, de exercer seus deveres e cobrar seus direitos. 
17. Sim, porque ensina apreciação e convivência, a partir da música, atividade que nos 

disciplina. 
18. Atender as demais necessidades dos Polos (local) 
19. Não 
20. Respeito, Cidadania, Educação para a Paz, Diversidade, Ética e Responsabilidade. 
21. Nenhuma 
22. Sim, muito! 
23. Sim, convivência, respeito, atenção e experiência. 
24. As duas. Algumas pessoas precisam de mais atenção, nem todos aprendem no mesmo 

nível. 
25. Às vezes sim, trocamos conselhos. 
26. Sim, não me lembro, mas sei.  

 
PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 

1. Idade entre 11 e 13 anos – Sexo Masculino 
2. Fundamental II – cursando 
3. Escola Particular 
4. Transporte: bicicleta e carro 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 1 irmão 
7. Moram juntos 
8. Católica 
9. Possui computador 
10. Acessa a Internet 
11. Da residência 
12. Facebook 
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13. Não 
14. Através da Escola 
15. Menos de 1 ano 
16. Popular, Religiosa e Pop. 

PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 
1. Não 
2. Lê livros – 1 por mês 
3. Emprestados pela Escola 
4. Sim, Catequese 
5. Cinema, Museu, Shopping, Ginásio de Esportes, Igreja, Shows, Apresentações 

Culturais, Encontros Religiosos – 1 ou 2 vezes ao mês 
6. Aulas Espetáculo 

 
PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 

1. Através da Escola 
2. Iniciativa própria 
3. Não 
4. Aprender e aperfeiçoar 
5. Música / Faltam equipamentos 
6. Nada 

7. Não sei 
8. Sim, dos instrumentos. 
9. Não 
10. Nada 
11. Não 
12. Não 
13. Não 
14. Boa 
15. As aulas e os amigos 
16. Sim consciência dos direitos 
17. Sim, falam sobre isso (educador musical). 
18. Salas, ventilador, água. 
19. Não 
20. Respeito, Cidadania, Violência, Bulling e Responsabilidade. 
21. Reciclagem 
22. Sim 
23. Sim, o tempo de cada instrumento, quando é um ou outro. 
24. Coletivas, uma ajuda o outro. 
25. Não 
26. Não sei. 
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PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 
1. Idade entre 8 e 10 anos – Sexo Masculino 
2. Fundamental I – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: bicicleta 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 2 irmãos 
7. Moram juntos 
8. Católica 
9. Não possui computador 
10. Acessa a Internet – 2 dias por semana 
11. De uma Gráfica 
12. Não 
13. Não 
14. Através da Escola 
15. Menos de 1 ano 
16. Popular e Religiosa 

 
PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 

1. Sim, Casa Verde, Basquete. 
2. Lê livros – 2 por mês 
3. Retirados na Biblioteca 
4. Sim, Catequese e Encontros. 
5. Ginásio de Esportes, Igreja, Encontros Religiosos – de 3 a 4 vezes ao mês. 
6. Nenhum 

 
PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 

1. Através da Escola 
2. Iniciativa própria 
3. Mais foco nas atividades 
4. Conhecimento em música 
5. Música 
6. Ficava em casa 
7. Não 
8. Sim 
9. Não 
10. Nada 
11. Sim, fiquei mais calmo. 
12. Não 
13. Não, não tem quem leve. 
14. Muito boa 
15. Aprender um Instrumento 
16. Sim, Direitos 
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17. Sim, sermos responsáveis. 
18. Mais instrumentos 
19. Não 
20. Respeito, Violência, Bulling, Responsabilidade. 
21. Nenhuma 
22. Sim 
23. Sim, tocar 
24. As duas, mais atenção. 
25. Não 
26. Não 

 
PARTE I – PERFIL DOS ALUNOS 

1. Idade entre 17 e 18 anos – Sexo Masculino 
2. Ensino Médio – incompleto 
3. Escola Pública 
4. Transporte: bicicleta 
5. Mora com pai e mãe 
6. Tem 1 irmão 
7. Moram juntos 
8. Evangélica 
9. Possui computador 
10.  Acessa a Internet 
11. Lan House 
12. Facebook 
13. Não 
14. Através de amigos. 
15. De 1 a 2 anos 
16. Rock, Eletrônica e Sertaneja. 

 
PARTE II – OUTRAS ATIVIDADES 

1. Não 
2. Não lê livros 
3. – 
4. Não 
5. Igreja – mais de 6 vezes ao mês 
6. Nenhum 

 
PARTE III – PERGUNTAS ABERTAS 

1. Através de amigos 
2. Iniciativa própria 
3. Sim, a percepção de pequenos detalhes. 
4. Um futuro como Músico Profissional 
5. Gosto de tudo 
6. Nada 
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7. Não 
8. Sim 
9. Não 
10. Aulas de Guitarra 
11. Sim, mais concentração nas aulas. 
12. Não 
13. Não 
14. Bacana! 
15. Tudo 
16. O meio de ajudar o próximo. 
17. Sim, porque ele ajuda diversos tipos de pessoas. 
18. Instalar ventiladores e trocar os instrumentos 
19. Não 
20. Respeito, Cidadania, Diversidade, Solidariedade, Responsabilidade e Saúde. 
21. Nenhuma 
22. Sim, Popular, Clássica etc. 
23. Sim, técnica 
24. Coletivas, porque dá para discutir diversas opiniões. 
25. Não 
26. Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


