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Meu problema principal é tentar compreender o que 

aconteceu comigo. Minha trajetória pode ser descrita como 

milagrosa, acho eu – uma ascensão a um lugar de que não 

faço parte. Por essa razão, embora todo meu trabalho seja 

uma espécie de autobiografia, trata-se de um trabalho para 

pessoas que têm o mesmo tipo de trajetória e a mesma 

necessidade de compreender. (BOURDIEU, 1996) 



RESUMO 

 

Tomando como base minha trajetória escolar, minha experiência em um projeto 

cultural e a bibliografia pertinente ao tema, busquei analisar a inter-relação formativa de 

um projeto cultural com escolas públicas, situados num contexto comunitário. 
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ABSTRACT 

 

Based on my academic background, my experience in a cultural project, and the 

bibliography pertinent to the theme, I sought to analyze the formative interrelationship of 

a cultural project with public schools located in a community context. 

 

KEYWORDS: Public school; Curriculum; Teaching / Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

Minha trajetória de formação no curso de Pedagogia, realizado na Faculdade de 

Educação da Universidade Federal Fluminense, foi marcada, dentre outras, por leituras e 

pesquisas referentes aos estudos sobre Educação e Sociedade. 

Ao longo de minha formação tive contato com as contribuições teóricas de muitos 

estudiosos sobre os processos de ensino/aprendizagem. 

A partir dessas leituras, voltei minha atenção sobre a escola pública, por ter um 

papel fundamental na formação social, implicando na construção de um mundo melhor. 

Nessa perspectiva é necessário que atuemos sobre o real para construirmos o possível. 

Acredito na escola pública como um lugar de transformação social, ou seja, em 

uma sociedade mais justa e igualitária. Porém, com base nas leituras realizadas e com as 

experiências vividas em minha trajetória escolar percebo que a escola pública ainda tem 

sido um espaço de conservação da estrutura social, apesar de ocorrerem resistência. 

Para além das leituras posso dizer que a minha trajetória escolar não me 

proporcionou uma bagagem de conhecimentos necessários para o meu ingresso na 

Universidade. Senti uma enorme frustração ao ser reprovada no meu primeiro vestibular 

logo após de ter concluído o Ensino Médio. Vindo de uma família pobre, sempre estudei 

em escola pública e foi através das relações sociais que pude obter as informações 

essenciais para conseguir prosseguir nos estudos. Através de uma querida professora de 

Matemática do Ensino Médio, consegui uma bolsa de estudos no Programa de Línguas 

Estrangeiras na Universidade Federal Fluminense. Foi o meu primeiro contato com a 

Universidade, o que me possibilitou sonhar. E parecia mesmo um sonho, eu, a única aluna 

do curso vindo de uma escola pública, inserida naquele espaço destinado aos 

universitários, um mundo inimaginável para mim. Como foi difícil me inserir nele, porém 

primordial para abertura de novas possibilidades. Obrigada professora Beatriz! 

Após a minha reprovação no vestibular, percebi que precisava de ajuda, e foi nos 

projetos sociais que eu consegui. Destaco em especial o Espaço Cultural da Grota, um 

projeto localizado na comunidade da Grota do Surucucu, em São Francisco, Niterói. 

Idealizado e coordenado por Marcio Paes Selles e Lenora Pinto Mendes, ambos, músicos 

do Grupo de Música Antiga da UFF. Estudei música (flauta doce e violino), toquei na 

orquestra de cordas e lá também lecionei música para as turmas de iniciantes de flauta 

doce. Tive a oportunidade de realizar diferentes cursos oferecidos, conheci lugares 
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participando de concertos, conheci músicos, professores, arquitetos, pedagogos 

psicólogos e etc. Conheci um mundo novo, cheio de possibilidades. Tive o capital cultural 

que segundo Bourdieu (1996), seria um aspecto facilitador para o êxito escolar. 

Funcionaria como uma rede de saberes, contextualizando conteúdos e decifrando códigos 

escolares. Foi assim que consegui ingressar na Universidade, obtendo a tão sonhada 

aprovação. E, assim como eu, outros jovens do projeto, também conseguiram. Obrigado 

por tudo! 

Em minha trajetória de estudos no Espaço Cultural da Grota, pude perceber que 

esse fracasso escolar, que para mim era a reprovação no meu primeiro vestibular, para os 

outros jovens e até mesmo crianças, esse fracasso ainda era maior. Alguns jovens já 

haviam abandonado a escola no Ensino Fundamental e algumas crianças enfrentavam 

problemas com relação à aprendizagem, no entanto, no Espaço Cultural da Grota não 

apresentavam problema algum. Porque as crianças aprendiam no projeto e na escola não? 

Afinal muitas delas se tornavam excelentes músicos e precisariam do diploma para 

continuar seus estudos. E, ao mesmo tempo, pensava como eu poderia ter conseguido o 

diploma e não ter sido aprovada no meu primeiro vestibular. Foram essas questões que 

ao decorrer da minha formação como pedagoga me intrigavam a fim de respondê-las. 

Na experiência no projeto e através dos estudos realizados na minha formação 

acadêmica concluí que todos nós somos capazes de aprender e sobre essa questão fui 

levada a pensar: como acontece o processo de ensino/aprendizagem na escola? Encontrei 

no currículo escolar, um instrumento para a mudança social, mas para que essa mudança 

ocorra, o currículo de fato precisa ser construído coletivamente, que sirva para além dos 

conteúdos, que seja intencional, que aconteça. Sobre essa concepção Sacristán (1996) 

afirma que: “O fracasso escolar se explicaria pelo distanciamento da escola em relação 

à cultura social de referência”. As propostas didáticas apoiadas no construtivismo 

propõem enraizar o conhecimento escolar nos significados subjetivos, cujas raízes estão 

nessa cultura do contexto, embora essa construção não possa ser entendida como um 

processo individual, sem referência às raízes culturais.    

Nessa perspectiva, a questão de estudo, dessa pesquisa monográfica, busca 

analisar a inter-relação formativa de um projeto musical com escolas públicas, situados 

num contexto comunitário, considerando a perspectiva de trajetória de “sucesso” no 

projeto. 
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A estratégia metodológica foi qualitativa entrelaçando conversas/contação de 

narrativas não estruturadas em duas escolas públicas e no projeto de música (vale ressaltar 

que as instituições atendem crianças e jovens da comunidade da Grota), além da revisão 

de leitura de autores referentes à escola pública, currículo e os processos de 

ensino/aprendizagem. 

Nesta escola, tive a oportunidade de conversar com o pedagogo que atua na EJA. 

Meu objetivo foi recolher informações sobre a relação da escola com o projeto. O projeto 

era conhecido por ele e o mesmo também relatou que por várias vezes a orquestra e o 

coral já haviam se apresentado na escola a convite dele. Conversei também com uma 

professora que no surgimento do projeto era diretora adjunta da escola, e relatou que o 

projeto contribuiu para a formação dos alunos, promovendo novas perspectivas com/na a 

escola. Nessa mesma escola, uma ex-professora dos primeiros alunos do projeto relatou 

a sua história relacionada à escola e ao projeto.  

Já nesta escola, conversei apenas com a diretora que me atendeu por intermédio 

da diretora do projeto. Lá conversamos sobre a escola, o projeto, os alunos e a 

comunidade. Muitos alunos que foram e que ainda são da escola participam do projeto. 

Além de conversar com os idealizadores e diretores foram ouvidas e relatadas algumas 

entrevistas de alunos que estudaram nas escolas citadas que participam do projeto. 

Visando a organização das reflexões tecidas, os capítulos da monografia estão 

assim divididos: No primeiro capítulo, busco fazer uma reflexão histórica e conceitual 

sobre o currículo e o aprender. No segundo, apresento a comunidade da Grota, o projeto, 

sobre meu olhar, contextualizando as questões que se referem ao aprender tanto no projeto 

quanto na escola. No terceiro capítulo, trago os relatos de diretores e alunos do projeto 

que estudaram nas escolas da comunidade aqui citadas. Vale ressaltar que foi pedido para 

que eles resgatassem e falassem sobre suas trajetórias escolares, e sobre o aprender no 

projeto. Em todos os capítulos faço um esforço de unir as teorias com os dados empíricos 

que julguei necessários para as minhas reflexões. 
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CAPÍTULO I 

 

O CURRÍCULO E O APRENDER DAS CLASSES POPULARES 

 

Para Tomaz Tadeu da Silva (2007), talvez mais importante do que a definição 

sobre currículo, é compreender quais questões um discurso curricular busca responder. 

Vale ressaltar que o currículo aparece pela primeira vez como um objeto de estudo nos 

Estados Unidos, nos anos 20, a partir do processo de industrialização e os movimentos 

imigratórios, que intensificavam a massificação da escolarização. O interesse maior pelo 

currículo foi por parte de pessoas ligadas à administração educacional, com o objetivo de 

racionalizar o processo de construção do conhecimento e realizar testagens. Nessa 

perspectiva o currículo é visto como um processo de racionalização de resultados 

educacionais tendo como modelo a fábrica (taylorismo).  

No modelo de currículo de Bobbitt, os estudantes devem ser 

processados como um produto fabril. No discurso curricular de Bobbitt, 

pois, o currículo é supostamente isso: a especificação precisa de 

objetivos, procedimentos e métodos para a obtenção de resultados que 

possam ser precisamente mensurado (SILVA, 2007p.12). 

O autor relata que na ação de descobrir e descrever um objeto, no caso, o currículo, 

torna-o uma teoria, numa acepção tradicional. Bobbitt descobriu e descreveu o que é o 

currículo e acabou tornando-se uma realidade no meio educacional. “Uma definição não 

nos revela o que é, essencialmente, o currículo: uma definição nos revela o que uma 

determinada teoria pensa o que o currículo é.” (SILVA, 2007, p.14). 

A ideia central sobre qualquer teoria do currículo é saber qual conhecimento deve 

ser ensinado, ou seja, implica em desenvolver critérios de seleção. E para ajudar nesse 

processo, as diferentes teorias do currículo podem recorrer a discussões sobre o Homem, 

a aprendizagem ou o conhecimento, a cultura e a sociedade. As teorias vão se 

diferenciando a partir da importância dadas por elas, a esses diferentes temas. 

 

Nas teorias do currículo, entretanto, a pergunta “o que?” nunca está 

separada de uma outra importante pergunta: “o que eles ou elas devem 

ser?” ou, melhor, “o que eles e elas devem se tornar?”. Afinal, um 

currículo busca precisamente modificar as pessoas que vão “seguir” 

aquele currículo. Na verdade, de alguma forma, essa pergunta precede 

à pergunta “o que?”, na medida em que as teorias do currículo deduzem 

o tipo de conhecimento considerado importante justamente à partir de 

descrições sobre o tipo de pessoa que elas consideram ideal. Qual é o 
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tipo de ser humano desejável para um determinado tipo de sociedade? 

(SILVA, 2007, p. 15). 

Sobre essa questão, poderíamos considerar várias outras. Será um ser humano 

racional e ilustrado do ideal humanista de educação? Será um ser humano eficiente e 

competitivo dos atuais modelos neoliberais de educação? Será um ser humano ajustado 

aos ideais de cidadania do moderno estado-nação? Será um ser humano que pensa de 

forma crítica a sociedade existente a partir das teorias educacionais críticas? (SILVA, 

p,15). O fato é que para cada um desses “modelos” de ser humano corresponderá um tipo 

de conhecimento, um tipo de currículo. Ao selecionar e definir um tipo de currículo 

priorizamos determinados conhecimentos esquecendo a identidade do ser, e sobre essa 

questão podemos afirmar que o currículo também é uma questão de poder. Com a seleção 

do conhecimento, busca-se garantir o consenso e obter hegemonia. 

É precisamente a questão do poder que vai separar as teorias 

tradicionais das teorias críticas e pós-críticas do currículo. As teorias 

tradicionais pretendem ser apenas isso: “teorias” neutras, científicas, 

desinteressadas. As teorias críticas e as teorias pós-críticas, em 

contraste, argumentam que nenhuma teoria é neutra, científica ou 

desinteressada, mas que está, inevitavelmente, implicada em relações 

de poder.  (SILVA, 2007, p.16). 

Como vimos, as questões sobre as teorias do currículo são bem complexas. De um 

lado as teorias tradicionais se preocupam com técnicas para a transmissão do 

conhecimento, o que é para eles inquestionável. Já as teorias críticas e pós-críticas 

questionam o porquê de tal conhecimento e não outro? 

Na primeira perspectiva temos o currículo eficaz, o foco está nas questões de 

ensino-aprendizagem, onde a metodologia, a didática, a organização e o planejamento 

nos levam aos objetivos a serem alcançados. Tudo está pronto, é só seguir.   

As teorias críticas se preocupam com a ideologia, com a reprodução cultural e 

social, o poder, as classes sociais, o sistema capitalista, com as relações sociais de 

produção, com a conscientização e com a emancipação e a liberação. As teorias pós-

críticas, por sua vez, se preocupam com as questões de identidade, alteridade, diferença, 

subjetividade, significação e discurso, saber, poder, representação, cultura, gênero, raça, 

etnia, sexualidade e multiculturalismo (SILVA, 2007, p,17). Sobre essas afirmações o 

autor destaca as seguintes questões:  

Quais os objetivos da educação escolarizada: formar o trabalhador 

especializado ou proporcionar uma educação geral, acadêmica, à 
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população? O que se deve ensinar: as habilidades básicas de escrever, 

ler e contar; as disciplinas acadêmicas humanistas; as disciplinas 

científicas; as habilidades práticas necessárias para as ocupações 

profissionais? Quais as fontes principais do conhecimento a ser 

ensinado: o conhecimento acadêmico; as disciplinas científicas; os 

saberes profissionais do mundo ocupacional adulto? O que deve estar 

no centro do ensino: os saberes “objetivos” do conhecimento 

organizado ou as percepções e as experiências “subjetivas” das crianças 

e dos jovens? Em termos sociais, quais devem ser as finalidades da 

educação: ajustar as crianças e os jovens à sociedade tal como ela existe 

ou prepará-los para transformá-la; a preparação para a economia ou 

preparação para a democracia? (SILVA, 2007, p, 22). 

Desde o surgimento da teoria do currículo podemos afirmar que a sociedade 

passou por inúmeras transformações sociais e culturais, ocasionando um importante 

questionamento sobre as teorias tradicionais. É nesse contexto que surgem as teorias 

críticas do currículo, com uma forte crítica sobre as teorias tradicionais, culpabilizando-

as pelas desigualdades e injustiças sociais, pois a educação transmitida por elas era de 

aceitação, ajuste e adaptação social. Nesse aspecto a escola contribuiu para que a 

sociedade continuasse capitalizada. 

Para Bourdieu e Passeron, a dinâmica da reprodução social está 

centrada no processo de reprodução cultural. É através da reprodução 

da cultura dominante na escola, que a reprodução mais ampla da 

sociedade fica garantida. (SILVA, 2007 p. 34).  

A “cultura dominante” é valorizada no currículo escolar, expressando-se na 

linguagem e posteriormente na escrita. Para as crianças e jovens da classe dominante esse 

código é facilmente compreendido, pois é natural para eles. Eles desde muito cedo, 

frequentam teatro, cinemas, fazem viagens, conhecendo diferentes culturas e idiomas. Já 

começam a conhecer um mundo cheio de conhecimentos e possibilidades. Porém, para 

as crianças da classe popular, esse código é incompreensível, pois esse código não é 

comum em sua vivência familiar e social. Quando a escola valoriza esse conhecimento, 

ela exclui as crianças e jovens das classes populares de avançarem no sistema escolar, 

mantendo assim as divisões sociais. (BOURDIEU, 1970).  

Sobre essa perspectiva o aprendizado para as crianças e jovens das classes 

populares, acaba sendo uma obrigação à apropriação de algo que não pertencem a eles 

mesmos, algo externo, sem sentido algum, que não motiva. Ocorre assim uma transmissão 

de conhecimento e não um aprendizado. Este estaria ligado a um currículo flexível, 
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questionável, que aconteceria ao longo do percurso, dando voz a identidade e autonomia 

do ser.  

Já não é mais possível operar com qualquer tipo de currículo; a não ser 

com currículos plurais, que podemos chamar por diferentes nomes, 

como Currículos-Nômades, e que apresentam os seguintes 

componentes em seu plano de composição. Sem memória nem 

ambição, disforme e alienado, fora de si, esse Currículo-Louco é 

ilegítimo, odeia planos homogêneos e unidades metodológicas, 

objetivos é projetos, formas didáticas e medidas avaliativas. 

(CORAZZA, p. 24). 

   Sobre esta questão, a escola pública estaria longe de promover este aprendizado. 

Segundo Gallo (2012), o aprender é um acontecimento que se constrói na relação com o 

outro, numa dinâmica onde nem sempre se apreende o que é ensinado. Nesse aspecto não 

há limites, e nem controle do que se aprende e todos nós somos capazes de aprender. 

Quando a escola traça um plano infalível, ela diz para quem não consegue seguir, 

que ele não é capaz, que ele não é bom o suficiente e isso o impede de aprender, o que 

deveria de fato ser mais significativa fica deixado para trás.  

Vale ressaltar também que a escola pública nem sempre proporciona esse 

aprendizado não por sua falta de capacidade e sim pela demanda de situações que precisa 

administrar. Vários estudos vêm sendo realizados na tentativa de reverter esse quadro que 

ainda é desfavorável, seja pela evasão, fracasso, repetição, currículo, gestão ou dentre 

outros.  

Destaco a gestão democrática como algo possível para que essa mudança ocorra. 

Sobre esse assunto temos o relato da coordenadora do Espaço Cultural da Grota, que 

relatou na entrevista, que durante alguns anos do projeto, mais especificamente nos 

primeiros, teve o prazer de contar com a parceria da diretora da escola municipal 

localizada na comunidade. A orquestra era convidada para tocar nos eventos escolares, 

articulando com os temas trabalhados pela escola, e os alunos eram incentivados a 

participarem do projeto. Foi a partir dessa troca de saberes que a coordenadora do projeto 

começou a cobrar a matricula escolar para que as crianças frequentassem o projeto. Com 

o objetivo de incentivá-las a retornarem os estudos escolares, uma vez que alguns tinham 

evadido e outros eram bastante faltosos. Aos poucos eles foram retomando os estudos na 

escola.  

Exclui-se assim a possibilidade de que, numa escola democrática e que busca 

espaços de autonomia (mesmo admitindo-se que a própria democracia corporifica 

elementos de regulação e de controle), a estrutura curricular possa ser 

estabelecida com base em parâmetros externos. É verdade que na busca da 

superação de modelos considerados como excludentes ou alienantes buscamos 
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inspiração na interlocução teórica e no diálogo com outras experiências. Estas, 

porém, não podem ser tomadas como modelos universais adequados a qualquer 

realidade, seja semelhante ou diferente. Cada grupo organizado na reflexão sobre 

suas práticas deverá eleger, do aporte teórico que assumiu como verdadeiro para 

orientar a ação educativa, os elementos que concomitantemente iluminam a 

reflexão e são enriquecidos por ela, tecendo a intrínseca relação entre teoria e 

prática (SANTIAGO, 2007, p.155). 

 

Esse relato demonstra a força que a escola tem quando abre as portas para 

conhecer a comunidade e dialogar com ela. Mas, infelizmente, esse diálogo mais 

intencional nessa escola foi interrompido quando ocorreu a mudança de direção. Com 

este relato podemos refletir sobre a complexidade do sistema escolar e que as ações 

individualizadas não dão conta de resolver as questões referentes à educação popular. 

Vejamos o que Santiago, (2007, p.154) diz: 

Assumindo uma atitude democrática no interior da escola, os professores não 

poderão ver o currículo como simples organização formal das disciplinas, 

conteúdos e dos tempos pedagógicos, ou como orientações metodológicas 

estabelecidas a priori. Deverão entendê-lo como instrumento norteador do 

trabalho docente, sempre provisório e inacabado, aberto à produção de sentidos; 

um processo dinâmico que incorpora constantemente os saberes e os elementos 

culturais de seus agentes. 

Sobre essa questão, concluo afirmando que: se a escola apesar de sua 

complexidade conseguir formar sujeitos capazes de compreender a si mesmos e a 

sociedade na qual estão inseridos, eles conseguirão descobrir os caminhos que precisarão 

trilhar para conquistar o seu espaço dentro desta sociedade tão excludente. 

 A dinamicidade do currículo é forjada pela incorporação das experiências e 

realidades culturais com base nas quais os alunos poderão avançar em seu 

processo de desenvolvimento, pondo seus saberes e suas vivências em confronto 

e interlocução com o conhecimento reconhecido como “científico”. Nessa 

interlocução de “verdades”, os educandos poderão perceber como homens e 

mulheres teceram as relações históricas das quais resultam os conhecimentos 

legítimos, entendendo assim sua posição no mundo e na estrutura social de 

classes (SANTIAGO, 2007, p. 156).     
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CAPITULO II 

 

O PROJETO ESPAÇO CULTURAL DA GROTA E O APRENDER 

 

  O Projeto Espaço Cultural da Grota é uma organização não governamental e sem 

fins lucrativos, localizada na comunidade da Grota do Surucucu, em São Francisco, na 

cidade de Niterói. Um local entediante, triste e esteticamente feio, dominado pelo tráfico 

de drogas. Dentro da comunidade existem duas escolas públicas.  Uma escola de Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio (funciona precariamente, é só não foi fechada devido à 

manifestação dos pais e dos alunos), e outra escola de Educação Infantil. Perto dali, na 

estrada principal, existe também uma escola pública de Ensino Fundamental I. Para 

participar do Projeto as crianças e os jovens precisam estar matriculados em alguma 

escola pública e ser, preferencialmente, morador da comunidade. Porém o público maior 

é de crianças e jovens que estudam e moram na comunidade. O projeto atua em diferentes 

cidades e comunidades, chamados de núcleos de multiplicadores de talentos. Onde os ex-

alunos do projeto, agora atuam como professores. Em algumas delas, as aulas são 

realizadas em escolas públicas e em igrejas.  

 Além das aulas de músicas (teoria musical, flauta doce, violino, violoncelo, viola, 

violão, percussão), que são fixas, são formados posteriormente os grupos de flautas e as 

orquestras de cordas que são responsáveis pelos concertos (dentro dessas orquestras, são 

realizados estudos de grupos, chamados de naipe, organizados por eles mesmos com o 

objetivo de melhorar os concertos que estão sendo estudados). Ainda tem o grupo ‘Negros 

e Vozes’ criado pelos alunos de aula de canto/coral, que permanece até hoje. Outras aulas 

também são realizadas de acordo com a necessidade e interesse dos alunos. Tais como: 

Informática, Hip Hop, Português e Redação, Reforço Escolar, Artes Plásticas, Grafite, 

Oficinas de construção de instrumentos musicais acústicos (lutheria), Educação 

Ambiental e Pré-Vestibular. O atendimento psicológico também é oferecido, podendo ser 

individual ou em grupo. Muitos concertos são realizados em várias cidades e estados, até 

mesmo em outros países. 

O projeto surgiu, inicialmente, na década de 80 com a ação de uma professora 

aposentada com o objetivo de realizar aulas de reforço escolar para as crianças da 

comunidade. Essas crianças, que hoje são adultas e participam como professores, tinham 

dificuldades em aprender e algumas já tinham abandonado a escola e se encontravam 

trabalhando em feiras e sinais de trânsito para ajudar a família. 
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  Com base nos relatos obtidos no Projeto, podemos constatar que ele surge para 

(co)realizar um objetivo específico da escola, ou seja, ela não estava cumprindo 

plenamente com o seu papel principal que é de ensinar. Vejamos o que Gallo diz sobre o 

aprender: 

 
 A ideia de que não é possível saber como alguém aprende foi retomada 

e melhor desenvolvida por Deleuze em Diferença e Repetição, no 

capítulo “A imagem do pensamento”, em que ele defende a tese de que 

o pensamento não é “natural” no ser humano, mas que é forçado sempre 

por um problema. Pensamos quando nos encontramos com um 

problema, com algo que nos força a pensar. E aprendemos quando 

pensamos. O aprender é, pois, um acontecimento da ordem do 

problemático. E é essa noção de problema que faz Deleuze defender a 

noção de um aprender que não é recognição, mas criação de algo novo, 

um acontecimento singular no pensamento (GALLO, 2012, p,4). 

 

 

Esse aprender que Gallo define, contribui para compreendermos e 

problematizarmos a didática escolar onde se acredita que o que se ensina é transmitido e 

diretamente aprendido.  Da mesma forma Nilda Alves nos chama atenção que a escola 

também é um espaço de resistência, quando a mesma se articula com outros grupos, 

contextos e instituições formando uma rede de saberes. 

 

A ideia de rede nos permite pensar a escola para além de seu contexto 

pedagógico imediato. A escola articula-se com outros grupos, contextos 

e instituições, através das redes de relações pessoais, formais e 

informais, que ligam seus membros (ALVES, 2008, p, 120). 

 

Nessa perspectiva, a Rede pode ser um elemento potencializador pelo aprender da 

criação.  Compreendemos que os saberes da escola devem estar articulados com os 

saberes populares, não duvidamos que essa conexão favoreça o aprendizado transversal. 

Podemos constatar esse favorecimento de aprendizagens, pelo surgimento e permanência 

do projeto de música dentro da comunidade.  

 Segundo Gallo (2012), precisamos pensar para aprender. Talvez, essa ideia 

explique o fato das crianças terem dificuldades de aprender na escola e não, propriamente, 

no Projeto de música, visto que a escola pelo seu tradicionalismo corriqueiro enfatiza os 

saberes fragmentados pela disciplina. Como afirma Garcia (2008): 
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Nada de perder tempo com entrada e saída demoradas, de recreio, de 

artes e de música, de conversas. O tempo da aula é o tempo de ensinar 

e de aprender, e o modo de avaliar é a “prova única”, única forma de 

comparar o que está sendo feito em cada escola e identificar e destacar 

quem faz bem e quem perde tempo e não sabe bem o que fazer (p.30). 

 

No projeto, o aprendizado da música está diretamente ligado ao pensamento. Para 

aprender tocar um instrumento você é desafiado por você mesmo. Você é o protagonista. 

Nesse processo, o aluno vai se conhecendo, desenvolvendo sua autonomia (sua escuta, 

seus sentimentos, seu tempo e seus limites, sua aptidão). O aprendizado acontece de 

dentro para fora, ele te motiva, te faz pensar e repensar o tempo todo. Quando isso 

acontece é como se você assumisse o controle de si mesmo. Nada pode te parar, a não ser 

você mesmo. 

 Segundo a diretora do Projeto, esse quadro foi mudando. As crianças que tinham 

dificuldades na escola, ao contrário, no Projeto aprendiam de forma muito satisfatória e 

aquelas que estavam fora da escola, foram encorajadas a voltarem e frequentar a mesma, 

superando as dificuldades apresentadas anteriormente. Muitas delas hoje estão cursando 

o Ensino Superior e outras já terminaram a graduação e continuam atuando no projeto 

como professores voluntários, a fim de proporcionar a mesma oportunidade que tiveram 

para outras crianças. Podemos afirmar que a música teve um papel fundamental na vida 

dessas crianças, foi através dela que o cenário que era de fracasso foi transformado em 

promissor. O aprendizado foi para além dos muros da escola, foi para a vida. 

Vale ressaltar que esse fracasso está diretamente ligado ao exame, e que quando 

saímos dessa lógica enfatizamos o processo e não o produto final. 

 

O resultado da prova pouco dirá ao professor ou professora sobre o 

processo de aprendizagem de cada aluno; sobre as dificuldades que 

cada um enfrenta e do que sabe além do perguntado na prova; de sua 

capacidade de fazer sínteses de comparar, de criticar, de criar; e, o que 

é mais importante, o que do que foi ensinado e aprendido contribuiu 

para que cada um dos alunos e alunas melhor compreendesse a 

sociedade em que vive, a natureza da qual é parte e a si próprio enquanto 

ser da natureza e da cultura (GARCIA, 2008, p, 36). 

 

O exame consiste em valorizar os saberes escolares disciplinares, obrigando o 

aluno a decifrar um código que é específico, externo a ele. Requer do aluno a capacidade 

de responder algo que já foi dito, mas que nem sempre compreendido por ele. Nessa 

lógica é valorizado apenas as respostas prontas e não a construção das mesmas.   
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A formação do aluno jamais acontecerá pela assimilação de 

discursos, mas sim por um processo microssocial em que ele é 

levado a assumir posturas de liberdade, respeito, 

responsabilidade, ao mesmo tempo em que percebe essas práticas 

nos demais membros que participam deste microcosmo com que 

se relaciona no cotidiano (GALLO, 2008, p, 17). 

 

Compreendemos que o projeto de música tem contribuído nesse processo 

microssocial com elementos de liberdade, respeito, responsabilidade etc. Não é possível 

imaginar o projeto de música desconectado dos saberes populares com também da própria 

escola. Os diferentes saberes institucionalizados ou não precisam compor redes de 

resistência. 

Vejamos o relato da antiga professora e diretora da escola em que alguns alunos 

do Projeto estudaram. 

A minha relação com a Grota vem de antes da Orquestra. 

Eu era professora do José Carlos (Katunga) e na ocasião ele foi 

atropelado. A Dona Otávia, mãe do Márcio, ia todos os dias 

buscar os deveres de casa, pois o mesmo não podia deslocar-se. 

E naquele ano eu conheci a horta e o trabalho que era realizado. 

Com o tempo, ainda professora, era muito agradável ver e ouvir 

as crianças "treinando" a flauta durante o recreio. Parecia mágica. 

Encantava várias delas e a escola se enchia daquele som. 

Ainda como professora, e aí já como cunhada de Marcio e Lenora, 

para que os meninos pudessem treinar com o público, eu 

intermediava concertos na escola. Era muito prazeroso e o 

resultado era muito positivo, inclusive na escola. Em sala de aula, 

fui professora de vários deles, como Wagner e Walter, José 

Carlos, Anderson, entre outros.  

Posteriormente, como diretora, tive a oportunidade de ajudar em 

vários momentos. Doamos carteiras e cadeiras, ajudávamos 

quando Lenora pedia para inscrever os meninos no 

Vestibular/ENEM. Havia concertos na escola. E durante as férias, 

como a Prefeitura enviava merenda diferenciada para a Colônia 

de Férias, em grande quantidade, a gente oferecia um almoço para 

os meninos que estavam na Colônia de Férias da Grota. Houve 
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um ano também que cedemos o espaço para a Colônia de Férias 

da Grota na escola, no contra turno da nossa Colônia da escola. 

Quando tínhamos algumas parcerias de esporte, também 

tentávamos incluir alunos da Grota (que em sua maioria eram do 

H. A.). Nem sempre os bons alunos e os que tiram melhores notas 

são os que precisam de nosso auxílio. E é isso que me encanta no 

Projeto. Apostar no ser humano, não importando que tipo de 

comportamento ele tem hoje, e sim quais são as suas 

potencialidades de vir a ser.  

Sempre tive uma relação muito afetiva com o Projeto e suas 

pessoas. Não só Lenora e Márcio que são da minha família, mas 

de muitas das crianças. Hoje vejo alguns de nossos alunos que 

eram considerados levadíssimos, ou com muita dificuldade na 

escola, levarem uma vida feliz, digna e com muito trabalho por 

causa do Projeto. 

Muitas vezes a escola foca sua atenção nos alunos que não tem 

dificuldades em aprender, e os que têm dificuldades, são 

excluídos desse processo por não terem um bom comportamento. 

Quando na verdade esse comportamento já está sinalizando que 

ele precisa de algo.  

 

  No relato acima observamos o quanto a diretora, de forma direta ou indireta, 

promovia conexão com o projeto de música, de alguma forma uma rede se estabelecia e 

fortalecia as propostas não tradicionalistas e não excludentes na escola. O currículo era 

dinamizado por encontros que escapavam ao ritmo disciplinar, novas formas de aprender 

certamente se constituíam. Como afirma Corazza: 
 

Currículo-Fluido, desterritorializa e reterritorializa, faz ruptura das 

próprias territorialidades, abrindo-se para o novo e consolidando-o, 

mediante a construção de outras adjacências, desfaz-se e renuncia a si 

mesmo, vai embora para outra parte. E, mesmo que os fluxos desse 

Currículo Turbilhão sejam canalizados por condutos e diques, 

precipita-se, torna a jorrar, transborda, flexibilizando as distinções 

binárias, ternárias e sintéticas, afetando seus pontos heterogêneos, 

fazendo com que se revezem, ramifiquem-se e se encadeiem, 

extrinsecamente, para se tornarem vetores de transformação (p, 24). 

 

O currículo turbilhão desfaz os enlaces da subordinação e do controle pelo 

aprender tradicional e novos territórios se constituem. Nesse sentido, a escola pública 

precisa se desterritorializar pela conexão com outros saberes, incluindo os musicais.      
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CAPÍTULO III 

 

TRAJETÓRIAS: CONEXÃO PROJETO/ESCOLA.  

 

Neste capítulo apresento relatos de diretores e de alunos que estudaram nas escolas 

da comunidade. Destaco a solicitação para que eles comentassem sobre suas trajetórias 

escolares e a perspectiva do aprender na escola e no próprio Projeto. Ainda, em alguns 

momentos das narrativas vou me colocando no texto, tentando estabelecer pontos de 

contato entre minha trajetória no projeto e na formação escolar. Mas, predominantemente, 

as narrativas possuem expressão por elas mesmas, nos motivando apenas a citá-las e 

deixar que falem e reverberem por suas próprias forças. 

Márcio Paes Selles1 – Diretor do Projeto Espaço Cultural da Grota 

Conheci o projeto há 16 anos através do jornal. Li uma entrevista com o professor 

Márcio Selles e desde então me apaixonei pela proposta antes mesmo de conhecê-la. 

Entrei em contato e fui recebida pelo Márcio ainda na casinha simples que sua mãe 

construíra na comunidade.  

Um professor simpático e atento, demonstrando seu interesse em conhecer a 

minha história. Depois da conversa, posso dizer que fui convidada a participar do projeto 

e posso afirmar que esse acolhimento foi essencial para que eu permanecesse nele. Márcio 

além de ser o meu eterno professor, se tornou um grande amigo e alguns anos depois, 

meu padrinho de casamento junto com sua esposa Lenora Pinto Mendes.  

Hoje minha filha de sete anos é integrante desse lindo projeto que para mim vai 

além do ensino de música. 

 O Projeto 

“Após o pedido de minha mãe, professora aposentada. Decidi 

ensinar música depois de refletir que as crianças da comunidade 

não estavam tendo as mesmas oportunidades que as minhas 

filhas, pois elas, já estavam estudando música na escola e ainda 

poderiam aprender em outros espaços e eles não, devido à 

situação econômica. 

                                                           
11 Autorizou a publicação de seu nome. 
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No início foi difícil e as crianças vinham pelo lanche que era 

oferecido, mais aos poucos a música foi envolvendo-as e eles 

começaram a se interessar, à medida que eles iam se apresentando 

nos concertos, principalmente em escolas, e aí víamos que eles 

iam se dedicando nos estudos da música e posteriormente viam a 

necessidade de estudar os conteúdos escolares.  

Muitos deles só conheciam a comunidade, e os concertos abriam 

caminhos para o conhecimento fora dela. Lembro da alegria e o 

entusiasmo deles ao passarem no túnel de São Francisco, na ponte 

Rio-Niterói, o que para mim era corriqueiro. Ao conhecerem as 

cidades do Rio de Janeiro e descobrirem que são nomes dos times 

de futebol. Nessas apresentações eles se motivavam e também 

serviam de exemplos para outras crianças, foi aí que o projeto 

começou a crescer e tomar força, e a cada concerto outros surgiam 

até mesmo para fora do país. Ao mesmo tempo, que eles eram 

motivados, me motivava também a continuar, apesar de tantas 

dificuldades enfrentadas, até mesmo financeiras.  

Eu ensinava e aprendia com eles, acreditando no poder que a 

música tem em transformar pessoas.” 

 

Através desse relato, podemos refletir sobre a importância do conhecimento em 

redes, produzindo saberes que se concretizam em seu cotidiano. GALLO (2008), nos 

ajuda nessa compreensão quando diz: 

Se, no lugar de partimos de racionalizações abstratas de um saber previamente 

produzido, começarmos o processo educacional na realidade que o aluno vivencia em seu 

cotidiano, poderemos chegar a uma educação muito mais integrada, sem dissociações 

abstratas; à parte a nova filosofia de educação que implica essa postura e mesmo a nova 

visão de mundo que suscita, também experimentaríamos, com essa postura pedagógica, 

uma sensível melhoria no aproveitamento e rendimento dos alunos, pois aquela barreira 

intuitiva não mais seria ultrapassada (GALLO 2008, p.32). 
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Lenora Pinto Mendes2 – Diretora do Projeto Espaço Cultural da Grota 

Uma professora meiga e simples, que me apresentou a flauta doce e o aprendizado 

da teoria musical de forma apaixonante. Na sua prática, me ensinou a ensinar.  

Foi para mim um exemplo de professora a seguir. Em nossas conversas, me 

estimulava a continuar estudando. Ajudou e me orientou nos caminhos que eu precisava 

trilhar para chegar à universidade.  

 

O Projeto 

“Comecei a dar aula no Projeto pelos mesmos motivos do meu 

marido Márcio. Precisava fazer algo na vida daquelas crianças. 

Quando cheguei conheci uma família de quatro irmãos, apenas 

um estava frequentando a escola (mais tarde ele me pediu para 

que eu entregasse o diploma na sua formatura no 5° ano), algo 

que me marcou.  

Os outros trabalhavam na feira do bairro, carregando compras e 

ajudando os vendedores. Também trabalhavam nos sinais de 

trânsito em São Francisco e faziam limpezas externas nas casas. 

Uma realidade muito difícil de aceitar. Aqueles que frequentavam 

as escolas tinham muitas dificuldades, eram faltosos e ficavam 

nas ruas da comunidade na maior parte do tempo.   

Não fiz nenhum planejamento, apenas comecei a ensinar flauta e 

fui conhecendo eles, e aos poucos fui construindo o aprender de 

música com eles. Eles aprendiam com facilidade, eram atentos e 

curiosos para aprender outras músicas. A parte difícil foi 

impulsioná-los a voltarem com os estudos na escola.  

Alguns só poderiam estudar na Educação de Jovens e Adultos, 

pois a idade não permitia a classe regular. Se antes eram as 

dificuldades, agora para mim era a vergonha. Passados alguns 

anos, conseguimos recursos financeiros para manter uma bolsa de 

estudos de música para eles. Foi aí que decidimos exigir que para 

terem a bolsa, eles tinham que voltar para a escola. A exigência 

                                                           
2 Também autorizou a publicação do nome. 
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foi atendida e eles terminaram o ensino fundamental e médio no 

Telecurso 2000. Fomos crescendo juntos. Agora já jovens e 

adultos. Orgulho em dizer que todos continuam estudando.  

Uns graduados em diferentes áreas, outros ainda cursando. Cada 

um ao seu modo e ao seu tempo. 22 anos se passaram, muitos 

aprendizados ocorreram desde então.” 

 

Os relatos ajudam a compreender a ideia que CORRAZA desenvolve sobre 

currículo. Em seu texto ela convida a todos a criarem movimentos curriculares que vivam 

em permanentes devires-revolucionários. Que se constitui no acontecimento com o outro. 

Operar nesse currículo é se aventurar, é criar. 

Relato de alguns dos primeiros alunos do projeto 

José Carlos (Katunga), 33 anos, morador da comunidade, professor de música, 

cursando História na Estácio. 

“Conheci o projeto tinha 10 anos. Meus amigos da rua me 

chamaram pra ir, porque lá davam lanche. Nessa época estava 

sem estudar, pois precisava ajudar em casa. Minha mãe sozinha 

para cuidar de quatro filhos.  

Minhas duas irmãs mais velhas do que eu, estudavam e cuidavam 

da casa, meu irmão também. Minha mãe trabalhava de serviços 

gerais em uma firma de construções de prédios. Não tinha carteira 

assinada, era como se fosse bico, às vezes tinha, às vezes não.  

Morávamos numa casa muito simples feita de sobras de madeira. 

Foram tempos difíceis. Eu me sentia com a responsabilidade de 

ajudar minha mãe e trabalhava como limpador de quintais no 

bairro de São Francisco. Trabalhava também na feira, carregando 

as compras das pessoas até suas casas.  

A escola para mim não era prioridade, e minha mãe também não 

tinha estudado e por isso não falava nada sobre eu não estudar. 

No projeto, aprendi flauta doce, violoncelo e teoria musical. Fiz 

outros cursos também, como lutheria (construção de instrumentos 
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musicais acústicos) e dentre outros, e fiz pré-vestibular também. 

Com o estudo da música, comecei a tocar e a ganhar cachês.  

Recebi muitas bolsas de estudos também, o que mudou a minha 

vida.  A música abriu portas para um mundo novo para mim. E 

agora eu podia e entendia que precisava voltar para a escola, 

precisava do diploma. Terminei no Telecurso 2000. Hoje, sou 

estudante de História na Estácio, vou ser o primeiro da minha 

família a se formar na faculdade. Sou professor de música e 

regente da Orquestra B aqui no projeto.” 

 

Alexandra Seabra, moradora na comunidade, Professora de Música no Colégio 

Salesianos em Santa Rosa e no Espaço Cultural da Grota. 

“Conheci o Projeto numa apresentação que eles fizeram na escola 

que eu estudava (Escola Estadual Duque de Caxias). Eu adorei! 

Achei os instrumentos fantásticos! Quando eu cheguei em casa, 

falei com minha mãe e ela foi conhecer o projeto e fez minha 

matrícula.   

Tinha que está estudando, e isso não era o problema, pois minha 

mãe, sempre foi muito rígida com relação à escola. Ela sempre 

nos incentivou e falava que tínhamos que fazer faculdade. Na 

escola eu ia bem, nunca repeti, mas tinha professores que não 

gostavam de mim, falavam que eu falava e perguntava demais.  

Mais alguns me adoravam e quando surgia uma oportunidade, 

pediam para que eu tocasse. No projeto fiz muitos amigos que 

estão presentes até hoje. Fazíamos aula durante a semana e sábado 

o dia todo, sem falar nos concertos que tocávamos, era muito 

divertido e além de tocar conhecíamos outros lugares.  

Comecei a aprender música com Lenora, flauta doce e depois fui 

estudar violino e teoria musical. Consegui uma bolsa no 

Conservatório de Música do Rio de Janeiro, através do projeto e 

me Licenciei em Música, depois fiz pós-graduação em Produção 

Cultural e hoje atuo no Projeto, na parte de produção e dando 

aulas.” 
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Nathan, 24 anos, morador na comunidade, estudante de música na UNIRIO. 

“Eu era muito tímido, e na escola eu ficava sempre no canto da 

sala, bem quieto e de cabeça baixa. Depois que eu entrei no 

projeto isso mudou. Eu tocava nos concertos e adorava ser 

reconhecido pelos amigos e pelos professores. Quando a diretora 

soube que eu tocava flauta, pedia para me apresentar nos eventos 

da escola. Isso me ajudou muito na caminhada escolar. Fiz mais 

amigos e não tinha mais medo de me posicionar. Percebi que eu 

podia mais longe nos estudos e comecei a procurar caminhos que 

me possibilitariam a conquistá-los. Aqui no projeto eu participava 

de todos os cursos oferecidos. O principal deles foi o curso de 

música, o qual minha família não teria condições de financiar, e 

ainda com os cachês eu conseguia ajudar em casa e a financiar 

meus estudos. Depois que terminei o ensino médio, fiz o pré-

vestibular aqui também. Este foi determinante também para eu 

conseguir ingressar na universidade, pois minha família também 

não teria condições para financiar. 

Hoje continuo dando a minha contribuição no projeto 

substituindo professores nas aulas e sou violinista na Orquestra 

A.” 

 

Vinicius, 16 anos, morador na comunidade, estudante no curso Normal no IEPIC. 

“Nunca estudei aqui perto de casa. Meu pai sempre falou que não 

era bom para mim e que eu precisava estudar em outras escolas 

que o ensino fosse melhor. Sempre gostei de estudar, mas aqui no 

Projeto me achei. Vou ser professor! 

Foi o meu pai também que fez a minha matrícula aqui no Projeto. 

Ele queria que eu estudasse depois do horário da escola. Aqui eu 

comecei com 7 anos na aula de flauta doce e fui fazendo todos os 

cursos que eram oferecidos. Lembro dos meus primeiros 

concertos como músico. Eu adorava! Os aplausos! A gente se 

divertia muito no ônibus, conhecia outros lugares, e passeava 

também.  
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Fiz muitos amigos aqui! Atualmente sou violinista da Orquestra 

B, e ajudo nas aulas de iniciação de flauta doce”. 

 

Nos relatos e em minhas observações durante as entrevistas, pude perceber a 

importância que a escola passou a ter depois de eles começarem seus estudos no projeto. 

Acredito que, à medida que eles iam avançando nos estudos musicais, eles puderam 

compreender que os conteúdos escolares não são isolados. Eles estão conectados com o 

mundo real. Ao aprenderem a linguagem musical (especificamente a partitura), 

aprenderam também, a linguagem matemática, estrangeira, corporal, sentimental, 

histórica e etc. Esse aprendizado contribui para dar sentido à escola. 
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ANEXO 

1. Entrada 

 

 

2. Pátio principal; 
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3. Estúdio de ensaio 


