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1995
Criação do Polo 

Mazzaropi, primeira 

unidade de ensino do 

Projeto Guri, disponi-

bilizando 180 vagas.

1996
Abertura do Polo da 

Febem (hoje Fundação 

CASA), no Tatuapé.

1997
Guris participam de 

um show de Milton 

Nascimento, no Par-

que da Independên-

cia, em São Paulo.

Inauguração 

do primeiro 

polo no interior, 

em Indaiatuba.

Apresentação 

com o cantor 

e compositor 

Toquinho.

Voluntários criam a  

Sociedade Amigos do Projeto 

Guri, que se tornou Associa-

ção Amigos do Projeto Guri 

(posteriormente chamada 

de Sustenidos Organização 

Social de Cultura). 1998
Orquestra e coral se 

apresentam no 29º 

Festival de Inverno de 

Campos do Jordão.

1999
Lançamento do primeiro CD, ‘Guri’, 
acompanhado do livro ‘Ouviram 
do Ipiranga’, de Marcelo Duarte. 
Com apresentação dos Guris e do 
pianista Arthur Moreira Lima, no 
Theatro São Pedro, em São Paulo.

Presidência da Repú-
blica premia o Projeto 

com a Comenda da 
Ordem do Cavaleiro.

O Projeto Guri passa a ser 
gerido pela Associação 
Amigos do Projeto Guri, 
por meio de um contrato 
de Gestão firmado com a 
Secretaria de Estado da 
Cultura.

2001

29 POLOS,  
8 MIL VAGAS  
DISPONIBILIZADAS

2002

Guri vai a ONU representar o 
Brasil na sessão especial da 

Assembleia Geral das Nações 
Unidas em Favor da Infância.

72 POLOS, 
18 MIL VAGAS 

DISPONIBILIZADAS

2005
191 POLOS,  
25 MIL VAGAS  
DISPONIBILIZADAS

2006
375 POLOS,  
50 MIL VAGAS  
DISPONIBILIZADAS

2007

Apresentação para 
o Papa Bento XVI, no 
Campo de Marte.

Coral do Guri canta 
com Rogers Waters, 
ex-Pink Floyd, no 
Morumbi.2008

Criação do Projeto 
Político Pedagógico.

Os polos da Grande São 
Paulo passam a ser geri-
dos pela Santa Marcelina 
Cultura. A Amigos do Guri 

continua gerindo os polos 
do litoral e interior.

2009
Lançamento do CD 

‘Projeto Guri Convida’, 
em comemoração aos 

15 anos do Guri.

Participação no 

festival SWU. Guris 

subiram ao palco 

com o roqueiro Neil 

Young.

Apresentação do 

Grupo de Refe-

rência de Bauru 

– Banda Sinfônica, 

em Buenos Aires, 

Argentina.

O Grupo de Referên-

cia Big Band de São 

Carlos se apresenta 

na Rio + 20.

Realização do espe-

táculo Calungá, com 

Naná Vasconcelos, 

assistido por mais 

de 2 mil pessoas, em 

quatro cidades de 

São Paulo. Gravação 

e lançamento do DVD 

‘Calungá’ – O Mar Que 

Separa é o Mar Que 

Une’.

Lançamento oficial 
do espetáculo Lendas Amazônicas. 

O evento aconteceu 
no Teatro do SESI de 

Campinas.

Apresentação dos 
Grupos de Referência 

de Bauru e Itaberá, 
junto com o conjunto 

de metais norte-ameri-
cano The Rodney Mack 
Philadelphia Big Brass.

O espetáculo Calungá 
foi o ganhador do 

prêmio internacional 
YAMA 2013 (Youth 
Audiences Music Award)

Lançamento da Orquestra Verde, realizada no Teatro do Senai de Franca.

Campos do Jordão 
sedia o I Festival de 

Música do Projeto 
Guri e homenageia o 
ex-aluno Renan Ro-

bert Danese, falecido 
em agosto deste ano.

Em 2013, o Bloco do 
Guri se apresentou na 

comemoração do ani-
versário de Cerquilho.

Os grupos de Re-ferência de Jun-
diaí e Sorocaba se 
apresentaram na abertura do Prê-

mio Empreendedor 
Social da Folha de São Paulo.

 Inauguração de qua-
tro novos Polos – dois 

Fundação CASA na 
Grande São Paulo; um 
em Campinas; e outro em Pitangueiras.

Programa ‘Toca 

Mais, Guri’: polos 

de ensino do 

Projeto Guri foram 

beneficiados com 

novos acessórios 

e instrumentos 

musicais.

Alunos(as) e educado-

res(as) participaram do 

33º Festival de Música 

de Londrina, integrando a 

Orquestra Sinfônica e fa-

zendo três apresentações 

com o GR Ourinhos.
Comemoração aos 40 anos  

de carreira de Leci Brandão.  

Alunos da Orquestra do GR Jundiaí 

participaram de shows tocando ao 

lado da artista. Contaram com a  

participação do Polo CASA Pirituba, 

oficina de percussão.Jovens músicos participa-

ram, pela primeira vez, do 

Festival Villa-Lobos, na Vene-

zuela, integrando a Orquestra 

Binacional em Caracas, ao 

lado de músicos de diversas 

regiões do Brasil.

Exposição itinerante com 
todos os principais acon-

tecimentos e realizações 
do Projeto Guri em diver-

sas cidades do Projeto.

Alguns(as) inte-grantes do Guri participam da 2ª ed. 
do Festival Imagine 

Brazil, concurso de 
música internacional.

Parceria com o MOVE pro-
moveu uma temporada de 

intercâmbios: Guri envia 4 
jovens e recebe 4 jovens.

Início da divulga-ção de álbuns te-máticos no Spotify.
21 anos do Projeto 

Guri.

Simpósio Ser Criativo 
reúne artistas nacio-

nais e internacionais, 
em Santos/SP.

Minha História, de Viviane 
Nukamoto dos Santos, 

vence o Concurso Mu-
sical de Composição, e 

ganha gravação e anima-
ção em videoclipe.Homenagem na Assem-

bleia Legislativa de São 
Paulo reconhece notorie-

dade do programa.

Zeca Baleiro e Guris criam, gravam a 
música ‘Amor e Ijexá’ 

e apresentam-se no 
Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

Intercâmbio Cultural: 
dedicado à preserva-
ção e divulgação da 
cultura do Malawi, o 

grupo Hear Us Children 

veio ao Brasil para uma 
série de atividades, 

graças à parceria entre 
a Music Crossroads 

Malawi, e a Sustenidos.

A Associação Amigos 
do Projeto Guri passa 

a se chamar Susteni-
dos Organização Social de Cultura.

Realização do EmCena: 72 

encontros entre polos de de-

terminada regional administra-

tiva, com o intuito de criar um 

intercâmbio de experiências 
artístico-pedagógicas

A percussionista Beth 

Beli, presidente e funda-

dora do Bloco Ilú Obá de 
Min, foi a artista convi-

dada para desenvolver 

projeto sócio pedagógi-
co com alunas de dois 
centros da Fundação 

CASA: Chiquinha Gonza-
ga e Parada de Taipas

Trilhas Culturais: todas 

as regionais propor-
cionaram aos alunos e 

alunas interações com 
grupos tradicionais da 

cultura local. Desta-
que para a Regional 

Itapeva, onde alunos 
e alunas de sete polos 

interagiram com a 
comunidade indígena 

Tekoá Porã, na cidade 
de Itaporanga/SP

A quarta edição 
do Concurso de Composição  

Musical recebeu 153 inscrições

Parceria com o projeto De Criança 

para Criança proporcionou 

orientações de criação, compo-

sição e improvisação mediadas 

pelos(as) educadores(as). O 

projeto propõe a produção de 

animações a partir da criação de 

desenhos e histórias feitos por 

crianças de escolas regulares

Guris tocaram no 
centro de São Pau-

lo no Dia de Doar

Moçambique, novo par-
ceiro do MOVE, também 
passa a enviar e receber 
dois intercambistas.

ECA Rock reúne 25 polos 
e quase mil pessoas na 
cidade de Ipiguá/SP para 
celebrar o Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Cerca de 300 polos 
comemoram o Dia 
da Música com 
eventos interativos.

Projeto Guri Convida 
promove uma série de en-
contros dos 12 Grupos de 
Referência com 11 artistas 
de renome, como Nora 
Sarmoria, Badi Assad, e 
muitos outros.

2000
Lançado o 
segundo CD do 
Guri, ‘Herdeiros 
do Futuro’.

Reconhecido como o 
Melhor Projeto de Fomen-
to à Cultura pelo Prêmio 
Multicultural Estadão.

2010
Lançamento  

dos Grupos de  

Referência

CD Projeto Guri Convida  

é finalista do Prêmio 

Música Brasileira, na 

categoria Álbum Infantil.
Lançamento do 

Programa de Bol-

sas de Estudos 

do Projeto Guri.

Lançamento 

do livro ‘Guri 

15 Anos’.

Lançamento do Mixer Guri, 

software interativo para 

criação de músicas e en-

volveu Naná Vasconcelos 

e Arnaldo Antunes, entre 

outros artistas.
Aulas Espetáculo, 

com o rapper Criolo 

na primeira edição, 

para os Guris da 

Fundação Casa.

Lançamento e 

distribuição dos 

livros didáticos 

para educado-

res(as) do Guri 

e elaboração de 

livros didáticos 

para alunos.

2014
Gravação do DVD  

‘Lendas Amazônicas’.

Criação do Guri Esporte Clube, 
uma superbanda de sopros e 

percussão que veio levantar as 
arquibancadas de todo o País.

O Grupo de Referência 

Camerata de Cordas de 

São José do Rio Preto toca 

em Detroit, EUA.

A Amigos do Guri se 

afilia à Jeunesses 

Musicales Interna-

tional, associação 

sediada na Bélgica 

que reúne diversas 

organizações musi-

cais em cerca de 70 

países.

Realização da 4º 

Edição do Festival 

Imagine Brazil.

2018

Seminário For All: Juventude e Cone-

xões Musicais: programas musicais 

do Brasil e do exterior que promo-

vem o empreendedorismo jovem 

e reconhecem a música como im-

portante ferramenta para conectar 

diferentes estilos, grupos sociais, 

culturas e faixas etárias.

Realização do Guri na Estrada, um 

ônibus-palco que levou apresenta-

ções musicais e atividades de for-

mação a 5 municípios de São Paulo 

e 1 município de Minas Gerais.

60 EmCena, envolvendo 

mais de 10 mil alunos. En-

contros entre polos, com 

o intuito de criar intercâm-

bio artístico-pedagógicas.

Realização do Projeto SP Cultura 

no Metrô: série de apresenta-

ções realizadas em estações do 

metrô de São Paulo.

Atividades interati-

vas sobre a Cultura 

Popular Local.

A Sustenidos, ges-

tora do Projeto Guri, 

entra na lista das 100 

Melhores ONGs de 

2018 no Brasil e leva 

o prêmio de Melhor 

ONG de Cultura.

Atividades online: 

atividades educa-

cionais e artísticas 

para serem realiza-

das a distância.

Rede Sustenidos 

Solidária: mapea-

mento e divulgação 

das práticas de 

enfrentamento da 

Covid-19 realizadas 

nos municípios em 

que atua.
#AbraUmaJanela: 

campanha que teve 

o intuito de levar 

conforto à popu-

lação por meio da 

música.
#VamosDeMúsica: ação 

online que disponibiliza os 

conteúdos dos programas 

administrados pela Susteni-

dos, como apresentações ao 

vivo e livros didáticos.
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https://www.youtube.com/watch?v=3c8OxdxZ-Yc
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http://www.sustenidos.org.br/
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https://www.facebook.com/140151829352466/videos/728607087626878
http://www.projetoguri.org.br/acontece/eca-rock-ibira-reune-1-000-vozes-pelos-direitos-das-criancas/
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http://www.projetoguri.org.br/cd-guri/
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http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/jornal-da-eptv-2edicao/videos/v/alunos-do-projeto-guri-em-sao-carlos-fazem-aulas-virtuais-durante-a-pandemia/8603800/
http://www.sustenidos.org.br/sustenidos-solidaria/
http://www.sustenidos.org.br/sustenidos-solidaria/
https://www.facebook.com/140151829352466/videos/735886103845621
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UMA NOVA FORMA 
DE PENSAR, AGIR, 

PRODUZIR E ENTREGAR  
CONTEÚDO, ESTIMULAR 

A CRIATIVIDADE E 
FAZER-SE PRESENTE

APRESENTAÇÃO
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A ssim foi o ano de 2020. O cenário  

consolidou o tema desta edição da Revista 

Aplausos: Projeto Guri 25 anos de história 

– territórios de invenção e desenvolvimen-

to integral, pois trata-se de uma realidade 

inerente à meta do programa que visa o ser 

humano em formação.

Diante da adversidade, o tema ganhou potência. 

Apesar dos desafios impostos pela pan-

demia, mantivemos o compromisso com a 

sociedade de continuar ofertando uma polí-

tica pública de qualidade. Vieram soluções 

inovadoras, a criatividade, a pesquisa, as 

tentativas, alguns erros e muitos acertos. As 

mudanças foram abraçadas de forma otimis-

ta e resiliente, graças ao empenho de uma 

equipe competente e dedicada que ratificou, 

sobretudo, a paixão pelo programa e pelas 

pessoas que fazem parte dele.

O Projeto Guri construído nestes 25 anos é o 

resultado de tudo isso: da importância da mú-

sica que deu origem ao programa, da anima-

ção dos alunos e alunas que vinham de trem 

de vários cantos da cidade; da expansão pelo 

interior do Estado de São Paulo, da parti-

cipação de artistas emblemáticos, como 

Toquinho, Naná Vasconcelos, Leci Brandão 

e Zeca Baleiro; da participação em muitos 

festivais nacionais e internacionais; da 

criação do Projeto Político Pedagógico e 

da Política de Desenvolvimento Social; da 

produção de eventos com parcerias sin-

gulares, como o grupo malawiano Hear Us 

Children; do aperfeiçoamento e da renova-

ção constante.

São 25 anos de histórias, transforman-

do vidas, como explicam os relatos dos 

nossos alunos e alunas – que inclui até 

casamento...

E por falar em transformação, a Revista 

Aplausos – cumprindo o papel original de 

apresentar as boas práticas da instituição 

– traz o relato de colaboradores e colabo-

radoras. Testemunhas que compartilham 

fatos, ações e processos marcantes do 

programa por meio de suas próprias histó-

rias, em primeira pessoa.

E se você chegou até aqui, de algum modo 

esta história também é sua. 

Atenciosamente (e orgulhosamente), 

Conselho da Revista Aplausos
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O QUE VOCÊ ENCONTRA NESSA EDIÇÃO:

Confira, ao longo da revista, o 
que os nossos(as) alunos(as) 
e ex-alunos(as) têm a dizer 
sobre  ‘Projeto Guri – 25 anos 
transformando vidas’. Depoi-
mentos postados nas redes 
sociais do Projeto Guri.

DESENVOLVIMENTO 

INTEGRAL

TERRITÓRIOS  

DE INVENÇÃO E 

Caros(as) colaboradores(as),

Escrever o editorial para a edição 

da Revista Aplausos que comemora 

os 25 anos do Projeto Guri é, antes 

de mais nada, uma reafirmação do 

valor público que este inestimável 

programa adquiriu ao longo dos 

anos. Não é trivial que uma política 

pública dure um quarto de século, 

atravessando diferentes gestões 

e inúmeras crises econômicas, ao 

mesmo tempo em que se consolida 

como um bem cultural amado e 

defendido por seus beneficiários.

Tal resultado deve ser creditado ao 

modelo de parceria entre governos 

e organizações sociais, que pos-

sibilita estruturação e dinamismo, 

com foco na gestão responsável de 

todos os recursos envolvidos. Essa 

edição contará o percurso que o 

Projeto Guri traçou ao longo destas 

duas décadas e meia de história, 

com ênfase no período a partir de 

2004, quando a Associação de 

Amigos que apoiava essa política 

de governo foi qualificada como 

OS e passou a gerir diretamente o 

Projeto Guri. 

Apesar dos poucos registros 

formais do período entre 1995 e 

2003, quando o programa era gerido 

diretamente pela Secretaria de 

Cultura do Estado de São Paulo, sa-

bemos que o Guri foi concebido pelo 

secretário Marcos Mendonça após 

uma visita que realizou ao município 

de Ouro Verde, na qual conheceu 

uma orquestra infantojuvenil que o 

inspirou a criar uma política pública 

de ensino musical. Logo após a inau-

guração do primeiro polo, na oficina 

Amácio Mazzaropi, teve início a par-

ceria com a Fundação CASA (antiga 

FEBEM). A partir de então, o projeto 

foi se estabelecendo pelo estado até 

que, com a mudança do modelo de 

gestão em 2004, sofreu uma abrup-

ta e gigantesca expansão.

A partir de 2007, foi possível im-

plantar uma série de medidas que 

aperfeiçoaram a gestão do projeto, 

com um consequente impacto na 

sua qualidade. O grande proces-

so seletivo que ocorreu em 2008 

permitiu a contratação de toda a 

equipe do campo pelo regime CLT,  o 

por Alessandra Costa
Diretora-executiva da Sustenidos  

Organização Social de Cultura
Instituição gestora dos polos do Projeto Guri no 

interior, litoral e Fundação CASA

EDITORIAL

No pôster, Projeto Guri 25 anos 
de história, percorra a linha 
do tempo com fatos e eventos 
marcantes e que contribuíram 
de forma decisiva para a nossa 
formação e dos nossos alunos e 
alunas. Você pode imprimir como 
um mapa, no formato A2.

POR GURIS E EX-GURIS

Projeto Guri – 25 anos  

transformando vidas

PROJETO GURI 

25 ANOS DE  

HISTÓRIA
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que constituiu o alicerce para uma maior 

valorização e coesão dos(as) nossos(as) 

colaboradores(as) em torno de um projeto 

pedagógico estruturado e inovador. A 

criação da área de Desenvolvimento So-

cial possibilitou um olhar ampliado para 

as necessidades e direitos de nossos 

alunos, alunas e suas famílias. A implan-

tação das regionais administrativas, a 

partir de 2008, permitiu que as diretrizes 

institucionais fossem concretizadas de 

forma mais orgânica, graças à contribui-

ção das empenhadas equipes de gestão 

e supervisão que fazem a ponte entre a 

sede e o vasto território no qual atuamos. 

Os Guris e Gurias que desejam continuar 

sua carreira na música viram uma nova 

oportunidade nos Grupos de Referência, 

implantados a partir de 2010. 

Após  essa fase de reestruturação, que 

durou até 2011, foi possível incorporar 

mais elementos de inovação e expan-

O Projeto Guri iniciou em 1995 como um programa do 

Departamento de Formação Cultural – DFC, da Secreta-

ria de Cultura. O secretário de cultura na época, Sr. Mar-

cos Mendonça foi quem escolheu o nome – GURI – para 

o projeto. O primeiro polo foi sediado na Oficina Cultural 

Amácio Mazzaropi, no bairro do Brás, em São Paulo/SP.

Eu iniciei no Projeto Guri em 2000, como orien-

tadora deste polo (correspondente hoje à coordena-

ção de polo), e encontrei uma turma muito animada, 

pois haviam acabado de gravar um CD com os hinos 

Nacional, da Independência e da Proclamação da 

República. As aulas eram oferecidas apenas no pe-

ríodo da tarde, para alunos e alunas de 8 a 18 anos, 

nos cursos de orquestra completa, camerata de vio-

lões, percussão e coral. 

Na época, o Polo Mazzaropi possuía o maior núme-

ro de inscritos(as) no programa, por volta de 500 par-

ticipantes. A localização estratégica – no centro, próxi-

mo a corredor de ônibus e linha ferroviária – facilitava o 

acesso de quem vinha de vários bairros e até de outras 

cidades, como Osasco e Ferraz de Vasconcelos. 

Havia muita procura pelas vagas, pois contávamos 

com o apoio da mídia (rádio/TV) para a divulgação, como 

em uma reportagem realizada nas escadarias do Teatro 

Municipal. Para as apresentações diurnas, usavam ca-

miseta branca ou amarela com o logo do Guri. À noite, 

como na Sala São Paulo (sede do Projeto Guri na época) 

dir os horizontes dos(as) nossos(as) 

alunos(as): a música invadiu os grama-

dos com o Guri Esporte Clube, os Grupos 

de Referência participaram de grandes 

projetos com artistas convidados, novas 

parcerias internacionais abriram possi-

bilidades de estudo e performance em 

outras terras … enfim, o mundo se tornou 

mais vasto para nossos(as) Guris(as).

Com esta imagem encerro esse pequeno 

balanço. Tudo o que fizemos, fazemos e 

faremos tem como foco claro e indiscu-

tível apoiar as crianças, adolescentes e 

jovens para que  entrem na vida adulta 

cheios(as) de sonhos, ideias e coragem. 

Acreditamos que a música sempre foi a 

melhor companhia para essa jornada. 

Que venham mais 25!

POLO 
MAZZAROPI

por Helena Moura
20 anos de instituição

Coordenadora Técnica de  
Desenvolvimento Social

e no Palácio do Governo, usavam trajes de gala. Havia 

no polo a ‘sala de guarda dos uniformes’.

Não tínhamos telefone nem computador no polo! 

As matrículas eram registradas em livros (tipo ata) e 

os relatórios eram manuais, bem como o controle de 

presença. Eu tinha apenas um BIP para a comunica-

ção com a sede (para emergência usava o telefone 

da Oficina Cultural). Lanche e transporte só eram ofe-

recidos em dias de eventos. 

Muita gratidão e aprendizado ter vivenciado esta 

época do Projeto Guri!

Fiz parte do Projeto Guri 
em 1997, mais ou menos. 
Estudei canto e violão no 
antigo Polo Mazzaropi, no 

bairro do Brás, em SP. Tive 
a oportunidade de fazer bons 

amigos e participar de apresen-
tações em diversos lugares, com 
grandes artistas como Toquinho. 

Saudades!❤️ Diego Muniz

POR GURIS E EX-GURIS

Projeto Guri – 25 anos  

transformando vidas

sala de ensaio do Polo Mazzaropi

apresentação em traje de gala no Palácio do Governo
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Olá! Sou o Gustavo, natural de Aguaí/SP, onde 
foi inaugurado um polo do Projeto Guri no ano 
de 2006. Na divulgação feita pelas escolas, me 
interessei pelo violino, e fiz minha matrícula. 
Mas, graças ao projeto, pude conhecer todos os 
outros instrumentos, dentre eles o contrabaixo. 
Em 2007, pedi ao professor César Cunha que 
me deixasse ‘ver como era’ o contrabaixo. E foi 
amor à primeira vista. Graças à dedicação do 
professor, fiquei maravilhado com a música e a 
partir daí comecei a buscar meios de aprender 
cada vez mais. Permaneci no projeto de 2006 a 
2011, ano em que completei 18 anos. Então fui 
para o Conservatório de Tatuí. Em 2015, ingres-
sei na Orquestra Experimental de Repertório, e 
atualmente, sou Bacharel em contrabaixo pelo 
Instituto de Artes da Unesp. E estou aguardando 
minha entrada na Academia de Música da Osesp.
O Projeto Guri me proporcionou a possibilidade 
de entrar em contato com a música instrumental, 
me deu uma orientação para o que eu gostaria 
de fazer como profissão, assim como auxiliou no 
meu e de tantos outros jovens e crianças que, 
por meio do projeto só temos a crescer, pois 
sabemos o quanto o aprendizado de um instru-
mento é aliado na formação e educação.
Devo muito ao professor César e ao Projeto Guri, 
local que marcou minha vida de uma maneira 
muito feliz. Gustavo Molina Mosca

Um #tbt mais do que especial!
Em 2020, o @ProjetoGuri está comple-
tando 25 anos e tenho muito orgulho de 
fazer parte do grupo de mais de 810 mil 
ex-alunos do maior projeto sociocultural 
do Brasil, de ter vivido anos maravilhosos 
com pessoas incríveis, experiência que 
sem dúvidas mudou a minha vida! 
“Na minha cidade hoje é reali-
dade, a música me transfor-
mou!” 
OBRIGADO GURI! 🙏🎶
Antonio Estevam

Minha história é um pouquinho grande 😂.  
Eu comecei a fazer o guri em 2013, tinha 8 

anos, fui fazer violino mas, acabei saindo. Em 
2018 eu voltei e ai eu já estava com a mente 

mais aberta. O Guri mudou minha vida, me fez 
mais feliz, me trouxe muitos amigos, me fez ser 

mais extrovertida. A música me faz mais feliz.  
O Guri foi o melhor lugar pra mim.  

Parabéns ao Projeto Guri 💜💜💜 
Quézia

POR GURIS E EX-GURIS

Projeto Guri – 25 anos  

transformando vidas

Iniciei minha trajetória no Projeto Guri como coordena-

dora no Polo de Presidente Bernardes, inaugurado em 

1998 junto com outras unidades no interior, como: polo 

Osvaldo Cruz, Teodoro Sampaio, Presidente Venceslau 

e Ouro Verde (cidade considerada o berço do programa, 

pois foi durante uma visita ao local, em 1995, que Marcos 

Mendonça, então Secretário Cultura do Estado de São 

Paulo, ficou encantado com a apresentação da banda 

infantojuvenil regional e se inspirou para criar o Guri).

Era o meu primeiro emprego e fiquei 5 anos no 

cargo da coordenação do polo, atuante frente às 

famílias e à comunidade, participando de eventos e 

encontros musicais. Da formação em Direito, passei 

para a gestão de pessoas. Em 2006 assumi a super-

visão de polos em nossa região, ampliando o meu 

olhar para novas realidades e conquistas, juntamente 

com parceiros locais em nossos 33 municípios.

Uma das cenas mais marcantes na minha atua-

ção como supervisora foi conhecer a realidade de nos-

sos alunos e alunas acampados(as) e assentados(as) 

no Polo de Teodoro Sampaio. Conhecer esses locais, 

ver a chegada dos ônibus, com mais de 800 crianças 

e jovens na época e cheios de força de vontade para 

aprender um instrumento, me deu muita motivação e 

A CHEGADA DO 

PROJETO GURI NO 

INTERIOR DO ESTADO
por Fabiane Sanches Peres

22 anos de instituição 
Gerente da regional  

Presidente Prudente

inspiração. Os Guris saem de suas casas às 5 horas 

da manhã e chegam no polo por volta das 8h30min, 

tomam café da manhã e após seguem para à aula do 

seu instrumento. Este cenário ocorre até os dias atuais: 

alunos e alunas percorrem cerca de três horas para vir 

ao polo, apenas o número de participantes é menor. 

Em 2008, com a abertura das regionais, me tornei 

gerente regional... Difícil relatar tantos anos em poucas 

linhas, tantas ações realizadas regionalmente, pois 

são anos dedicados a um trabalho que amo e me sin-

to pertencente. Em nossa área são mais de cinco mil 

alunos e alunas atendidos(as) e uma equipe excelente. 

Vi muitos de nossos(as) jovens crescerem e se 

tornarem educadores(as). É uma felicidade ver e par-

ticipar da evolução da moçada, que segue para gran-

des orquestras ou em outras áreas, mas que passa 

por nós e nos vê como amigos.

Caminho sempre em busca de novos conheci-

mentos e de boas oportunidades para nossos alu-

nos, alunas e equipe. Gratidão por fazer parte da Sus-

tenidos e do Projeto Guri.

Sala de aula Projeto Guri - Polo Re-
gional Presidente Prudente (2017)
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A IMPLANTAÇÃO 

DO PROJETO 

GURI NA 

FUNDAÇÃO CASA

por Claudia Siqueira
9 anos de instituição 

 (8 anos na Fundação CASA)
Supervisora Educacional

Imagine a emoção de adolescentes convidadas 

a se apresentar na Sala São Paulo? Ou de jovens 

abrindo evento solene na Assembleia Legislativa de 

São Paulo? Ou, a convite de juízes, cantar no Fórum 

da Criança e do Adolescente? Aplausos, sorrisos, en-

cantamento, satisfação... 

Em uma ocasião, pedi para um jovem que tinha 

feito cerca de 50 composições que colocasse uma 

delas no papel para me presentear. E, um pouco en-

vergonhado, ele disse que todas estavam na memó-

ria, pois não sabia escrever.

Também teve a jovem que, após a aula, demons-

trou preocupação: a internação ia acabar e não tinha 

para onde ir. Disse que daria um jeitinho de voltar, pois 

ali se sentia em casa, tinha comida, escola e cama.

Acompanhei ensaio e gravação de um CD em um 

Centro Feminino, onde o dormitório virou estúdio, com 

os cobertores fazendo o isolamento acústico. O CD 

ficou lindo, produzido por elas! 

Até ouvimos que cantar num coral era coisa 

de mulher. Pois bem... convidamos o Coro Masculi-

no de Alumínio para ir até lá, cantar e compartilhar 

histórias: homens que cozinham, cuidam da casa, 

dividem-se entre o trabalho na metalúrgica e filhos. 

O encontro que quebrou barreiras foi o primeiro de 

muitos outros.

E o que dizer das apresentações musicais com 

presença das famílias? A visita da família é o elo que 

os(as) mantêm conectados(as) ao mundo exterior. 

Cada encontro é valioso!  

Agradeço a Deus por ter feito parte 
deste projeto e da vida de tantas 
famílias e saber que valeu poder 
ajudar em suas vidas. Muitas sauda-
des de todos. Amo vocês. 
Adriana Pavanelli Monteiro

Lições aprendidas com jovens que têm um 

mundo a conquistar. Como eles(as) dizem: “Senho-

ra, meu corpo tá aqui, mas minha mente não. Ela é 

livre para voar!”

Me chamo Tiago, entrei no Projeto Guri, em 2013, 
no polo de Monte Mor, aos 10 anos de idade. Fui até 
o ano de 2019, pois tive que sair do projeto para 
trabalhar. Posso dizer que o Guri abriu minha jovem 
cabeça e encheu com arte e cultura. Pude desfru-
tar do acesso à educação musical, aprendi 
que sem música e cultura não se vive! 
Sem contar as amizades que encon-
trei. Agradeço muito a Polly Juliano 
Duarte e todos os educadores do 
projeto por me receberem em idas 
e vindas, foi essencial para minha 
vida em vários aspectos, bato no 
peito e digo que fui aluno do Pro-
jeto Guri com muito orgulho! 😊
Tiago Beraldo

POR GURIS E EX-GURIS

Projeto Guri – 25 anos  

transformando vidas

1

2

3

4

5 6

1 - Apresentação da banda Engrenagem 
Urbana para jovens do Polo CASA Itaquá

2 - Atividade com alunas  
do Polo CASA Ruth Pistori

3 - CD gravado pelo Projeto Guri -  
Polo CASA Parada de Taipas

4 - Encerramento de ciclo  
Polo CASA Itaparica

5 - Apresentação na Sala São Paulo  

6 - Oficina de canto coral no  
Polo CASA Rio Tocantins

A parceria entre Projeto Guri e Fundação CASA existe 

desde 1996, com a implantação do primeiro polo no 

extinto Complexo Tatuapé. Hoje estamos em 61 Polos 

CASA no Estado de SP.  

No meu primeiro contato, para uma apresenta-

ção em Rio Preto, pensei em como me vestir, se po-

deria fotografar, se era perigoso... Perguntas dignas 

de quem nunca entrou em um Centro de Atendimento 

Socioeducativo ao Adolescente. 

E tudo era novidade, como caminhar entre por-

tões e trancas... Um agente de segurança me infor-

mava ao pé do ouvido sobre os delitos cometidos. Os 

jovens olhavam as visitas com esboço de sorriso e 

muita satisfação, após os aplausos da plateia, sempre 

respeitando o silêncio e o distanciamento obrigatórios.

A primeira vez a gente nunca esquece! 

Foi marcante aguardar no corredor o início de uma 

oficina e me deparar com jovens enfileirados, com 

mãos para trás e cabeça baixa, mesmas roupas e 

chinelos, mesmos cortes de cabelo, obrigados a dizer 

“licença senhor, licença senhora” ao passar por todos 

no trajeto. Muitos “licença senhor, licença senhora”! 

Jovens com o corpo institucionalizado que, no cumpri-

mento da medida, acabam por perder sua identidade. 

Impressiona a transformação desses mesmos 

jovens em nossas oficinas, pois proporcionamos es-

paço para compartilhar experiências, para o diálogo 

em ambiente onde se ensina e se aprende, no qual se 

resgata a identidade e se permite compreender a si 

mesmo e ao mundo.
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Era 22 de julho de 2008 quando entrei na sede da 

Organização com a responsabilidade de implantar 

uma área que tivesse um olhar específico para as 

questões sociais, demandadas pelos alunos e alu-

nas do Projeto Guri e seus familiares. Assim nascia 

a Diretoria de Desenvolvimento Social. Reformular 

quadros de pessoal, construir diretrizes que dia-

logassem harmonicamente com o ensino musical, 

compor equipe técnica e dividir o poder de decisão 

com as outras, numa saudável disputa de interes-

ses, foi o primeiro grande desafio e aprendizagem. 

Os primeiros anos foram anos de construção e 

fortalecimento da identidade da Diretoria, ocupando 

um lugar estratégico num programa que até então era 

prioritariamente voltado ao ensino de música, com in-

tervenções pontuais e pouco eficazes no atendimen-

to às demandas sociais.  Percebemos que uma outra 

etapa teria que ser superada: “Para o que viemos?”. 

Avalio que a grande sacada foi investir na formação 

de músicos(as) para além do ensinar um instrumen-

to, ampliando o olhar para que enxergassem seus 

alunos e suas alunas na integralidade. 

Para isso, tive a oportunidade de contar sempre 

com companheiros e companheiras extremamente 

competentes e comprometidos(as) com as causas 

sociais e com a garantia, promoção e defesa dos di-

A POLÍTICA DE 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL
reitos de crianças e adolescentes, tendo em vista que 

a diretoria foi alicerçada sobre sólidos pilares do ECA 

– Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Hoje, a Superintendência de Desenvolvimento 

Social – novo status de identificação – foca na cons-

trução de uma sociedade mais justa e igualitária. Nós, 

do desenvolvimento social, juntamente com todas as 

áreas da Organização, trabalhamos para que ao final 

nossos(as) alunos(as) estejam plenos(as) no palco 

do show e no palco da vida. 

por Francisco Cesar Rodrigues
12 anos de instituição
Superintendente de  
desenvolvimento social

Entrei no Projeto Guri em 2008, em meio a reestrutura-

ção institucional. Tudo estava em mudança: diretorias, 

diretrizes, pessoas, cargos, contratações. Iniciei minha 

história como Administradora da Regional São Paulo. 

O Programa Guri Inclusivo foi um dos trabalhos 

mais transformadores que vivenciei e segue como 

o mais profundo, pois continua em constante cons-

trução. Ele surgiu da Política de Inclusão para Pes-

soas com Deficiências, como resultado de atuação 

da consultoria ‘Mais Diferenças’, que fez um trabalho 

fundamental de diagnóstico, escuta, mapeamento, 

avaliação e formação das nossas equipes.  

A consultoria, especializada em inclusão de pes-

soas com deficiências, mudou o Guri para sempre. Foi 

além das acessibilidades física, pedagógica e social 

presentes em nossas rotinas de atendimento e vol-

tou nosso olhar para especificidades, como grupos 

étnicos e populações específicas, polos sediados em 

assentamentos rurais, tribos indígenas, quilombos, 

Fundação CASA, área rural, litoral e zonas urbanas. O 

GURI INCLUSIVO –  

A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO 

NAS POLÍTICAS PÚBLICAS
por Fabiola Formicola 
12 anos de instituição

Gerente de Desenvolvimento Social 

convívio com esta variedade territorial e cultural pro-

porcionou uma forma de fazer um “Guri” que conside-

ra e valoriza diferenças como potência.  

Hoje, o Programa Guri Inclusivo segue avan-

çando e buscando abranger políticas afirmativas 

que tratem de todas as questões que impactam 

em vulnerabilidades (gênero, raça e etnia, racismo 

estrutural, xenofobia, gordofobia, machismo, etc.), 

que comprometam os direitos, acessos e aprendiza-

gens. Nesse avanço, citamos a revisão da Política 

de Inclusão e a Cartilha do Guri Inclusivo, por Lisbeth 

Soares; aliança com a RMIG - Rede Meninas e Igual-

dade de Gênero e incorporação de metas vincula-

das aos ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável, além da formação continuada. 

Nosso foco é garantir a equidade, o que é dife-

rente de igualdade. Incluir é um dever político de to-

das as pessoas, fazer parte e pertencer é direito! A 

garantia de direitos é uma conquista de coletivos e, 

portanto, sua defesa também o deve ser! 

Encontro técnico de Desenvolvimento Social
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Ingressei no Projeto Guri há 11 anos como supervisor 

educacional da região de Santos. Tinha consciência 

da grandeza do Projeto, mas foi no primeiro Seminá-

rio Pedagógico que participei que me dei conta da 

envergadura do programa. Conhecer vários polos 

e equipes foi uma transformação na minha carreira 

de músico e professor por suas relações pautadas 

na coletividade, aprendizado mútuo, fazer artístico 

e compartilhar de saberes. Após esse período fui 

convidado a integrar o núcleo artístico da Superin-

tendência Educacional, onde pudemos desenvolver 

projetos de uma dimensão maior.

Acompanhei concertos didáticos com gru-

pos convidados, chamados de aulas espetáculos, 

como a elaboração e desenvolvimento de produ-

ções internas como: Encontros de polos; Festival 

de Percussão de Ilha Comprida; workshows com o 

violonista Alessandro Penezzi e o grupo Quaterna-

glia; participação no teaser da instituição tocando 

o arranjo do ‘Trenzinho Caipira’ e, posteriormente, no 

espetáculo ‘Lendas Amazônicas’; apresentações 

com artistas como Marco Pereira, Duo Siqueira Lima 

e Edson Lopes, entre outros.

Em homenagem ao centenário de nascimen-

to de Dorival Caymmi, em 2014, Alice Caymmi, sua 

neta, foi convidada para subir ao palco com o Grupo 

de Referência Camerata de Violões de Santos. Nes-

te espetáculo, apresentado em São Paulo, no teatro 

Décio de Almeida Prado, tocamos o disco ‘Eu vou 

pra Maracangalha’ (1957) na íntegra, com arranjos 

elaborados por Marco Pereira e por mim. Destaque 

para a canção ‘Roda Pião’.

Em 2018, o GR de Franca recebeu o violeiro Ivan 

Vilella para compor um espetáculo com as músicas do 

‘Milagre dos Peixes’ (Milton Nascimento) e suas imbri-

cações sócio políticas, sobretudo com a censura. 

DO POLO AO PALCO –  

A IMPORTÂNCIA DOS ESPETÁCULOS 

E PERFORMANCES ARTÍSTICAS
por Luiz Fidalgo

11 anos de instituição
Coordenador Técnico- 
Artístico-Pedagógico

Ainda em 2018, o GR de Santos elaborou um 

espetáculo inspirado na obra de Edu Lobo e Chico 

Buarque, ‘O Grande Circo Místico’. A partir de uma 

proposta levada por mim junto com a equipe gestora 

do Grupo, o coletivo ficou incumbido de formular a 

apresentação para esse concerto com a intenção 

de promover o protagonismo dos alunos e das alu-

nas. Eles então convidaram a trupo Os Sem Rotunda 

para integrar o belíssimo e bem humorado espetá-

culo apresentado no CCSP.

A primeira edição do Projeto Político Pedagógico do 

Guri foi elaborada em 2008, ano este em que teve início 

um amplo processo de reestruturação organizacional.

Este documento foi elaborado a partir da refor-

mulação de vários documentos pedagógicos e so-

ciais e contou com a contribuição de profissionais 

dos vários setores do projeto, sob direção de Susana 

Kruger (SEDUC), Francisco Rodrigues (SUDS), além 

de Ana Lucia Lopes, e até mesmo de Keith Swanwi-

ck, no qual novos pressupostos foram elencados:

•    Amplo acesso e permanência de crianças, ado-

lescentes e jovens no Projeto Guri;

•    O ensino coletivo de música como proposta edu-

cacional.

Esta ação possibilitou aos colaboradores(as) 

da Sustenidos uma compreensão holística da ins-

tituição, bem como a ciência dos parâmetros que 

norteiam as ações para o pleno alcance da missão 

do Projeto Guri. Fatos estes que pude comprovar en-

quanto educador de violão dos polos de Ibiúna e Re-

gional Sorocaba onde atuei até 2015.

No PPP pode-se encontrar uma consistente ar-

gumentação teórica, bem como indicações de pos-

por Vandersom Cruz
15 anos de instituição 

Coordenador Técnico-Artístico-
-Pedagógico (Dedilhadas)

PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO

síveis procedimentos a serem adotados na sala de 

aula, tanto em termos pedagógicos quanto em ques-

tões de ordem artística, social e administrativa.

Estão dispostas também as regras, parâmetros 

legais, estruturais e operacionais, fundamentais para 

subsidiar a garantia das condições de acesso e per-

manência no projeto, que acima de tudo consiste numa 

política pública de cultura, essenciais na minha rotina 

como Coordenador Técnico Artístico Pedagógico.

No documento encontramos ainda a abordagem 

pedagógica que norteia o processo docente nos po-

los, que está baseada principalmente nos pressupos-

tos do educador inglês Keith Swanwick, bem como os 

parâmetros para a compreensão do sentido de exce-

lência na educação musical e da sua relação com a 

prática coletiva de música, indicadores estes que me 

apoiaram, por exemplo, na elaboração do livro didático 

de Violão do qual tenho a honra de ser o autor.

A terceira edição do PPP está em processo de 

revisão, momento no qual estamos realizando peque-

nos ajustes, contextualizações e atualizações gerais. 

Participei da segunda revisão do documento e tenho 

a satisfação de compor esta equipe novamente.

Projeto Guri - Polo  
Regional Sorocaba (2014)

O Grande Circo Místico,  
Centro Cultural São Paulo

homenagem a Dorival  
Caymmi, com Alice Caymmi
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Em 1998, fui chamado para montar uma orquestra na 

extinta Febem, atual Fundação CASA, mas, uma se-

mana antes, uma rebelião mudou os planos. Come-

cei na unidade do Jardim Ângela que se tornou Polo 

M’Boi Mirim com uma turma ótima que tocou no Me-

morial da América Latina e Theatro São Pedro.   

Os grupos do Projeto Guri, aliás, sempre foram 

muito requisitados e se apresentaram com artistas 

como Milton Nascimento (1997), Toquinho (1997 e 

2001) e Roger Waters (2007, mesmo ano em que can-

taram para o Papa Bento XVI).  

Acompanhei a gravação do disco Guri Convida, 

na Sala São Paulo, em celebração aos 15 anos do Pro-

jeto. Foram 18 meses de trabalho envolvendo mais de 

380 alunos(as), 23 artistas convidados, 3 arranjado-

res, 5 produtores e diversos colaboradores. 

Em 2010, ao visitarmos a Banda Sinfônica de 

Bauru para prepará-los para uma participação num 

festival na Argentina, a maturidade da turma nos fez 

pensar na criação de conjuntos que fomentassem o 

desenvolvimento desse(as) jovens em estágio avan-

çado de aprendizagem.  Assim, surgiram os 12 Grupos 

por Alexandre Picholari
22 anos de instituição

Assistente Educacional 

GRUPOS DE 

REFERÊNCIA
de Referência (GRs); e em 2018, o coro de Piracicaba. 

Os GRs são formados por Guris de 12 a 21 anos que 

participam de festivais nacionais e internacionais.

Em 2012, foi elaborado o espetáculo Calungá, 

com participação de Naná Vasconcelos. Os Guris 

tiveram capacitações sobre expressão corporal e 

artística, e cultura afro, entre outras, além de ensaio 

da praia.

Em 2014 tive a oportunidade de conhecer o El 

Sistema, na Venezuela, ao acompanhar 4 alunos(as) 

no Festival Villa-Lobos. No ano seguinte, acompanhei 

outros 4 alunos(as) no programa Neojiba – Núcleos 

Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis, na Bahia.

Produzi o Guri Esporte Clube, uma superbanda, 

regida por mim, que abriu os jogos do campeonato 

paulista, em 2014. Reunimos cerca de 140 alunos, dos 

GRs de Bauru e São Carlos, entre outros polos, no es-

tádio na Vila Belmiro, em Santos/SP.

Para comemoração dos 18 anos do Guri, os GRs 

realizaram a gravação do DVD institucional Trenzinho 

Caipira; e para a celebração de 21 anos, se apresen-

taram com Zeca Baleiro. 

Eu fui sortudo demais de conseguir 
aula de bateria no #ProjetoGuri25 
logo no primeiro dia, coisa quase 
impossível (todo mundo de lá sabe). 
Sou músico hoje graças ao projeto 
e quando toquei com o pianista 
Hermeto Pascoal pelo GR foi o má-
ximo. Me identifiquei e me encontrei 
na música! Devo muito ao projeto!
Vinicius Arias

Fui aluno do Projeto Guri no Polo 
de Araçoiaba da Serra, partici-
pei do Grupo de Referência de 
Sorocaba, me tornei auxiliar de 
polo em Araçoiaba, em 2018, e, 
em 2019, passei no processo 
seletivo como educador musical 
no Polo de Capela do Alto. #pro-
jetoguri25anos Sou grato por 
tudo que vivi e vivo neste grande 
Projeto. 😊❤️
Rodolfo Duarte

Me chamo Tamires e sou de 
Piedade. Conheci o projeto 
Guri no ano de 2007, por meio 
de apresentações na escola 
em que estudava. Fui recebida 
com muito carinho pelos professores 
e pela coordenadora Daya Doms. O Guri mudou 
muito a minha vida, pois tive a oportunidade de 
fazer aulas de saxofone e canto-coral que era 
minha paixão😍. Permaneci no polo Piedade até 
2012 e no mesmo ano comecei a fazer parte do GR 
Sorocaba, que também me fez ver o mundo com 
um olhar diferente: lá tive as melhores experi-
ências da minha vida e com grandes músicos😊 
onde fiquei até 2014 e só sai para poder trabalhar, 
mas ainda no Guri, simm!! O Projeto Guri me deu 
a oportunidade do primeiro emprego. Digo que 
o projeto não é só música, engloba um todo, lá 
construí amigos que quero levar pra vida toda, o 
Projeto foi minha segunda casa por anos. Sai do 
projeto como funcionária em 2016 e posso dizer 
que minha profissão hoje foi graças aos incenti-
vos que tive dos meus ex-colegas de trabalho e 
antigos professores❤ Projeto Guri muda vidas😊 
grata aos meus professores e colegas hoje em dia 
Bárbara Galli, Márcia Freitas, Michel Vicentine e 
Emanuela Saccomano, e a Laura Brugnerotto que 
me deu uma oportunidade. Serei sempre muito 
grata a vocês.❤
Tamires Costa

POR GURIS E EX-GURIS

Projeto Guri – 25 anos  

transformando vidas

Guri Esporte Clube - Campeonato Paulista
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POR GURIS E EX-GURIS

Projeto Guri – 25 anos  

transformando vidas

Projeto Guri do Polo Dom 
Bosco, aluna de viola eru-

dita... adorava participar 
das apresentações da or-

questra. Melhor época... 
Muita saudade... 2006

Vanessa G. Almeida

Entrei no Guri porque 
gostava de uma menina 

que tocava violino lá. 
Hoje somos casados e 

temos um filho.
Romero

Participei do Projeto por 3 anos, e posso 
dizer que foram os melhores anos 

da minha vida. Sinto saudades das 
apresentações, dos professores, 
do melhor professor de Fernando 
Barbosa e dos amigos... Obrigada 
Projeto Guri por mudar a vida de 

tantos jovens como eu.
Agatha Cristine Santos Liranço

A IMPORTÂNCIA DA 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

meto (inscrevo) o projeto. Preciso saber de orçamen-

to, folha de pagamento, encargo, benefício, evento, 

jurídico... Peço dados aos núcleos e estou sempre co-

brando (nossa, me senti até mal ). Toco as diligências, 

quando um projeto é devolvido para ser complemen-

tado, pois o PronAC tem campos limitado, não cabe 

tudo, e eles retornam.  

É muita burocracia, mas isso garante a transpa-

rência dos processos.

por Tais Costa
15 anos na instituição

Analista de Mobilização 
de Recursos

Nasci em Bauru, mas nos mudamos várias vezes. Fui 

bailarina clássica desde os 5 anos e fiz faculdade de 

Turismo. Toquei um grande evento e me apaixonei. 

Estive em Londres e trabalhei com a cantora Jesu-

ton. No Brasil, fui representante de uma produtora de 

vídeo ligada à MTV inglesa, atuei na Copa do Mun-

do e Olimpíadas, tive passagens pelo Teatro Rival e 

Studio RJ (programação musical e das festas no bar 

Rivalzinho). Experimentei áreas de gerenciamento de 

carreira, logística e artístico (lançamento de disco, 

agendamento de show, financeiro), e de eventos da 

prefeitura de São Paulo.  

Uma amiga falou da vaga na Sustenidos. Foi per-

feito, pois aqui existe agenda e, como mãe, vislum-

brava essa organização. Meu primeiro grande desafio 

foi trazer o grupo do Malawi e fazê-lo circular. Cava-

mos apoio para workshops com Guris e shows aber-

tos. Pude acompanhar também o envolvimento das 

equipes dos polos: fortes e interessadas. 

Adoro fazer visita técnica (conferir espaços, por 

onde passam cabos, onde colocaremos o gerador, 

ter ideia de custos perto do teatro) e faço histórico 

completo. Há imprevistos, como ocorreu de um teatro 

ser interditado às vésperas do espetáculo e termos 

de achar outro correndo. Mas visitas são essenciais 

para o sucesso do evento. Sempre que possível tam-

bém vou ao polo local – e é uma riqueza.

No Dia de Doar, no centro de São Paulo, após orga-

nização prévia, o espaço que seria usado para apoio 

foi interditado e tivemos de alterar a logística – com-

plexo pela questão da circulação dos ônibus. Mas, as 

equipes da sede entraram na produção com a gente e 

a Comunicação conseguiu matéria ao vivo na Globo! 

Ter a Aline ao meu lado é vital, pois domina os 

trâmites internos e é muito organizada. Henrique do-

mina a parte técnica e tem bom inglês. Parceria que 

me deixa feliz e segura. Somos diferentes, mas com 

objetivos iguais. Tenho orgulho da minha equipe.

A MÁGICA POR 

TRÁS DO EVENTO

por Camila Silva
2 anos de instituição

Gerente de Eventos

Equipe de Produção e Eventos

Os projetos da nossa organização, em sua maio-

ria, são financiados por empresas que patrocinam 

via leis de incentivo fiscal, como ProAC (Programa 

de Ação Cultural), PronAC (Programa Nacional de 

Apoio à Cultura, implementado pela Lei Rouanet) ou  

FUMCAD (Fundo Municipal da Criança e do Adoles-

cente). O Governo do Estado de São Paulo é mante-

nedor majoritário do Projeto Guri. Temos poucas doa-

ções diretas. Minha rotina está ligada às leis, editais, 

prazos e prestações de contas. Estou sempre cor-

rendo contra o tempo, pois precisamos do dinheiro 

para executar os projetos. 

Em 2005, entrei na diretoria financeira. Fazia a 

ponte entre a organização e a empresa que cuidava 

da captação dos recursos. Depois, criaram o depar-

tamento de Investimento Social que se tornou Nú-

cleo de Mobilização de Recursos. Fiz muitos cursos. 

A organização incentivou e custeou minha especia-

lização.  E muita coisa aprendi na raça. Dizem que eu 

tenho o olho bom, pois sou detalhista. 

O mais complexo é interpretar a lei. Alguns editais, 

por exemplo, não aceitam organizações que recebam 

recursos públicos. Eu organizo as informações e sub-
Equipe de Mobilização de Recursos
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Comecei minha história com o Projeto Guri em 2007, 

trabalhando para a Secretaria de Cultura do Estado 

de SP e, desde 2008, atuo na Sustenidos. Desde en-

tão, tenho trabalhado com pessoas incríveis e com 

ideias para enriquecer a organização.

Mas o que transforma ideias em realidade? O di-

álogo. Gente criando, debatendo, buscando alternati-

vas, foi assim que a coletânea de livros didáticos do 

Projeto Guri tornou-se realidade em 2011, com a produ-

ção dos primeiros 12 títulos – frutos do diálogo entre 

pessoas com diferentes saberes. 

por Helen Valadares
12 anos de instituição

Gestora de Projetos Especiais

Nossos livros didáticos foram gerados a par-

tir de um genuíno desejo de organizar informações, 

por meio de parâmetros comuns e de forma objetiva, 

para auxiliar educadores(as) e enriquecer os conte-

údos das aulas para os(as)alunos(as). Foram muitas 

as etapas que transformaram as ideias e o conheci-

mento dos(as) envolvidos(as) em orientações e su-

gestões significativas. 

Na produção dos primeiros livros, cada autor(a) 

foi acompanhado por dois experientes profissionais 

da Sustenidos, além de consultores especialistas 

como, Keith Swanwick e Cecília Cavalieri França. O 

trabalho foi e é parametrizado por dois guias: o Guia 

de Estilo, que indica os padrões estéticos de texto e 

de disposição lógica de conteúdo, e o Guia Pedagógi-

co, que padroniza a apresentação dos conteúdos de 

forma coerente e sequencial, preservando as carac-

terísticas de cada autor(a). 

Para produzirmos os livros, hoje totalizando 40 

títulos, selecionamos 22 autores(as) excelentes no 

ensino de música. Além destes, contratamos mais 

de 10 profissionais para editoração de partituras, 

elaboração de ilustrações e fotos diagramação e re-

visões. Da seleção de profissionais até a escolha do 

papel usado nas impressões, primamos pela quali-

dade, visando atender o Projeto Guri com um exce-

lente material. 

E, para garantirmos a atualização do material pu-

blicado, promovemos pesquisas de campo junto às 

equipes do Projeto Guri que nos indicam a necessida-

de de revisões e novas impressões. Enfim, a ideia se 

transformou em uma realidade que impacta positiva-

mente milhares de alunos(as) do Projeto Guri. 

A CRITERIOSA 

PRODUÇÃO 

DOS MATERIAIS 

DIDÁTICOS

Eu ingressei no #ProjetoGuri em 2008. Tinha 11 
anos e comecei com a flauta transversal, depois o 
violão e viola erudita. Com o aprimoramento parti-
cipei da orquestra do projeto, viajei gratuitamente 
para várias cidades do Estado, o que me rendeu 
muitas experiências e lembranças maravilhosas. 
Cresci no projeto e até hoje o #projetoguri fez e 
ainda faz mudanças gratificantes na minha vida e 
da minha família, abriu portas e garantiu um futuro 
diferente para os seus alunos, principalmente os 
de origem mais carente como eu. Hoje assisto a 
orquestras e é impossível não se emocionar com 
as lembranças da minha infância. Esse projeto 
com certeza, mudou a minha vida pra melhor. Só 
tenho a agradecer Adriana Pavanelli Monteiro, 
Marcel D. Alcântara, Michel Miranda, entre outros 
por terem feito parte dessa história e de tantas 
outras crianças e adolescentes que deixaram de 
estar nas ruas para aprender um instrumento, 

cultura e humanização.
Beatriz Brochieri

Fiz parte do Pro-
jeto Guri por mais 
ou menos 7 anos. 
Foram os melhores 
anos da minha vida!!! 
Sinto saudade de tudo: das 
apresentações, dos professores, das 
aulas, das viagens, dos amigos que 
levo comigo até hoje... A experiência 
musical que adquiri levarei comigo pra 
sempre!!! Muitas saudades, Guri.
Luiz Augusto Filho

Estava eu em um 
EmCena (da região 

de Sorocaba) quan-
do o nosso queridís-
simo Alexandre kkkk  

começo a perguntar 
quem estava no Guri a 
mais de 3 anos (eu levantei 

a mão), depois perguntou que estava a mais de 5 
anos (a Milena aqui levantou de novo kkkkkk), depois 

quem estava no Guri a mais de 7 anos , eu levantei a 
mão de novo kkkkk (minha amiga estava junto e ela 

também levantou a mão). Daí ele perguntou quem 
está no Guri a quase 10 anos kkkkkkkkk eu levantei 

a mão de novo kkkkk. Esse ano faz 9 anos que estou 
no Projeto Guri. É, foi a melhor coisa que minha mãe 

fez comigo. Ano que vem, 10 anos no Guri kkkkk. 
Eu entrei com 6 pra 7 anos kkkkk. Está semana faço 

meus tão esperado 15 kkkkkk. Eu só tenho que 
agradecer o Projeto guri por tudoooo. Sou tão grata. 

Obrigado por tudoooo.
Milena Aparecida de Morais

POR GURIS E EX-GURIS

Projeto Guri – 25 anos  

transformando vidas
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Iniciei o ano de 2020 com a expectativa de cumprir 

os projetos sonhados no ano anterior, como a come-

moração dos 25 anos do Projeto Guri,  e... eis que o 

inimaginável aconteceu! Chegou a pandemia e com 

ela a ‘quarentena’ que permanece até o presente mo-

mento, enquanto escrevo estas linhas...

O primeiro grande desafio foi manter o Projeto Guri 

ativo junto aos(às) alunos(as), e cultivar o interesse 

pela música. A exemplo do que ocorreu com no ensino 

regular, os educadores e educadoras do Guri se viram, 

de um dia para outro, elaborando aulas que pudessem 

ser gravadas e enviadas por meios remotos. Foi preciso 

prontidão e celeridade. Não posso afirmar que fizemos 

as melhores escolhas, mas certamente fizemos as que 

foram possíveis!

Os(as) alunos(as) receberam vídeos, áudios 

ou textos encaminhados por seus(suas) educado-

res(as) propondo atividades musicais para serem 

desenvolvidas em casa, com objetos do cotidiano, 

trabalhando o corpo e a voz e compartilhando com 

seus familiares. 

BOAS PRÁTICAS  

NA QUARENTENA –  

OS AJUSTES CRIATIVOS NO 

PROJETO GURI por Valeria Zeidan
4 anos de instituição 
Gerente pedagógica

Momentos de adversidade exigem coragem, 

presteza e criatividade para adaptação de nossas 

ações e acredito que toda a equipe da Sustenidos 

abraçou estas qualidades. 

Convidamos alguns de nossos(as) alunos(as) a 

produzirem vídeos em que os mesmos deveriam en-

sinar alguma atividade musical, ou se apresentar em 

uma performance. A produção rendeu vídeos para 

a campanha AbraUmaJanela que foi veiculada nas 

redes sociais. Também houve grande produção de 

mosaicos musicais, a forma mais próxima de se fazer 

música em conjunto neste período!

O alto índice de adesão às rematrículas do se-

gundo semestre indicou que nossas ações remotas 

estavam surtindo efeito na geração de vínculo e na 

produção musical! 

Hoje, seguimos nos reinventando na elaboração 

e envio das atividades, propondo encontros por meio 

de vídeo conferência e na expectativa de uma reto-

mada presencial sem riscos à saúde. Com a certeza 

de reencontrar a felicidade que o fazer musical coleti-

vo proporciona a todos e todas! 

Desde que ingressei na Sustenidos, há 13 anos, 

acompanho a preocupação institucional relativa à 

formação e ao desenvolvimento dos nossos profis-

sionais. Ao longo deste período, participei de capaci-

tações e seminários, metas da Organização ou não, 

com conteúdos técnicos e comportamentais. E tive o 

privilégio de contar com formadores (as) e parcerias 

fundamentais para a realização destas ações. 

A análise crítica na promoção de melhoria e im-

plementação de novos processos também é um pon-

to muito importante. As avaliações dos momentos 

formativos, por exemplo, permitem estudar a eficácia 

do conteúdo, formador, estrutura e logística da ca-

pacitação ou seminário. Neste contexto, o feedback 

positivo ou negativo passa a ser um instrumental de 

aprimoramento das próximas ações.  

Também considero um diferencial da Organiza-

ção, o trabalho em equipe durante as formações, 

momentos em que diferentes áreas se unem, com 

foco em um determinado tema, possibilitando a rein-

venção diante dos recursos disponíveis. Um exem-

plo foi o sucesso da reunião técnica 2020, realizada 

de modo online pela primeira vez, com aproximada-

mente 140 pessoas! 

Como profissional da área de gestão de pesso-

as, observo o impacto positivo das capacitações e 

seminários nos nossos colaboradores (as) ao longo 

destes anos.

por Camila Harada
13 anos de instituição
Gerente de Desenvolvimento  
de Pessoas

TERRITÓRIO 

DE CONSTANTE 

FORMAÇÃO

“Em 2015, ainda na função de supervisora edu-

cacional, tive a oportunidade de participar de 

uma formação em Musicografia em Braile, com o 

professor Fábio Bonvenuto, na sede da Susteni-

dos. Aprendemos toda a lógica da leitura Braile e 

a notação musical, entrando assim em um mundo 

totalmente diferente do nosso. Foi transformador! 

Tivemos também a oportunidade de multiplicar o 

conhecimento com as equipes regionais às quais 

pertencíamos, ampliando nosso leque de atuação, 

nos preparando para atender crianças e jovens 

cegos(as) e/ou com baixa visão. Esse momento 

ficará na memória e no coração para sempre”, 

disse Marina Souza, 18 anos de instituição, 

gerente da regional São José dos Campos.
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os números na 
quarentena

#VamosdeMúsica
Iniciativa online que trouxe, de abril a junho de 

2020, conteúdos culturais diversificados, como 

vídeos de espetáculos, animações, apresenta-

ções, podcasts e lives:

Rede Sustenidos 
Solidária
Mapeamento e divulgação 

das práticas de enfrenta-

mento da Covid-19, identifi-

cando e reunindo ações de 

apoio, cuidado e proteção 

às pessoas e grupos im-

pactados nos municípios 

onde atuamos:  ações em
+200 113

municípios

109.849

57
participações

37
lives  
realizadas

20 mil
cerca de

ações de engajamento 
nas mídias sociais

minutos de conteúdos apresentados 
por Guris, ex-Guris, profissionais da 
Sustenidos e diversos artistas

#AbraUmaJanela
Campanha inspirada nos vídeos pro-

duzidos por alunos e alunas tocando 

músicas em casa, aproximando a 

arte da rotina das famílias em tem-

pos de isolamento social:

+20

+16,5k

+200

48

59

+4,7 milhões
de visualizações

artistas

influenciadores(as) com-
partilharam a campanha 
em suas mídias sociais

de acessos à página 
da campanha

vídeos recebidos

17 vídeos  
publicados

aberturas 
de lives

A REINVENÇÃO DO  

PROJETO GURI EM 2020

A pandemia da Covid-19 gerou impactos 

sem precedentes no Brasil e no mundo, 

e isso não foi diferente no setor cultural 

e social do País. A Sustenidos também 

sofreu os efeitos, com a necessidade de 

suspensão das atividades presenciais 

nos 341 polos do Projeto Guri, além da 

adaptação de todas as suas atividades 

para o formato remoto, num curto espaço 

de tempo.

Agradecemos o empenho de todos e 

todas que, com criatividade e paixão 

pelo programa, se dedicaram a sugerir e 

realizar as ações num formato diferente, 

se adaptando rapidamente ao novo cená-

rio, trazendo soluções inovadoras, dando 

suporte à realização de campanhas e 

atividades artístico-pedagógicas, bem 

como desenhando o retorno das nossas 

atividades presenciais.
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Mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo 

do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é o maior programa sociocul-

tural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cur-

sos de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em música, 

instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, 

teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 

anos (até 21 anos nos Grupos de Referência e na Fundação CASA). 

Cerca de 50 mil alunos são atendidos por ano, em quase 400 polos 

de ensino, distribuídos por todo o estado de São Paulo. Os mais 

de 330 polos localizados no interior e litoral, incluindo os polos da 

Fundação CASA, são administrados pela Sustenidos Organização 

Social de Cultura, enquanto o controle dos polos da capital paulista 

e Grande São Paulo fica por conta de outra organização social. A 

gestão compartilhada do Projeto Guri atende a uma resolução da 

Secretaria que regulamenta parcerias entre o governo e pessoas 

jurídicas de direito privado para ações na área cultural. Desde seu 

início, em 1995, o Projeto já atendeu mais de 810 mil jovens na Gran-

de São Paulo, interior e litoral.

A Sustenidos Organização Social de Cultura foi eleita a Melhor ONG de Cultura de 

2018 e administra também o Festival Ethno Brazil, Som Na Estrada, Festival Imagine 

Brazil, MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange). Desde 2004, é 

responsável pela gestão do Projeto Guri no litoral e interior do estado de São Paulo, 

incluindo os polos da Fundação CASA. Além do Governo de São Paulo, a Susteni-

dos conta com o apoio de prefeituras, organizações sociais, empresas e pessoas 

físicas. Instituições interessadas em investir na Sustenidos, contribuindo para o 

desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, têm incentivo fiscal da Lei 

Rouanet e do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD). Pessoas 

físicas também podem ajudar. 

Saiba como contribuir:  www.sustenidos.org.br/apoie/

Conheça os principais patrocinadores 
e apoiadores do Projeto Guri:

patrocinador master: patrocinador diamante: patrocinadores ouro:

Referência de cores:
PANTONE 484

C-0  M-90  Y-100  K-40

PANTONE COOL GRAY 11

C-0  M-0  Y-0  K-70

Assinatura Secundária

patrocinadores prata:

colaboradores:

doadores PJ:

patrocinadores bronze:

parceiro internacional:apoio institucional:
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www.projetoguri.org.br

http://www.sustenidos.org.br/apoie/
http://www.projetoguri.org.br/


YOUTUBE.COM/AAPGPROJETOGURIFACEBOOK.COM/PROJETOGURI

TWITTER.COM/PROJETO_GURI INSTAGRAM.COM/PROJETOGURI

WWW.PROJETOGURI.ORG.BR


