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RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

UM PROJETO DE ESCOLA DE MÚSICA PRIVADA NO INTERIOR DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO: OS DESAFIOS, ACERTOS E DESACERTOS. 

Magno Francisco de Carvalho
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RESUMO 
 

Este trabalho pretende relatar a experiência de criação de uma escola particular de 
música no município de Itaguaí, Rio de Janeiro, seus desafios na área da Gestão 
pedagógica, Gestão administrativa e financeira; propondo relacionar o contexto sócio-
geográfico e econômico, à época de seu início aos dias atuais. Em 2007 o município de 
Itaguaí possuía uma das poucas escolas públicas de música do estado do Rio de Janeiro - 
experiência em que participei como contribuinte na sua fundação em Outubro de 1998 – e 
apenas uma escola de música privada para somente piano, teclado e canto. Municípios 
vizinhos dispunham de poucos projetos públicos na área, geralmente fragmentados, 
exceção do município de Paracambi, com um polo da Escola de Música Villa-Lobos 
(EMVL). Para Itaguaí, era um momento de prosperidade econômica, a Escola Municipal 
de Música, embora gratuita, não contemplava todas as demandas existentes. Tal contexto 
poderia oportunizar um projeto privado que compreendesse a realidade e a necessidade do 
momento. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Em 2007 o país apresentava um bom crescimento econômico, os investimentos do 

capital externo na perspectiva da economia neoliberal eram atraídos pela nossa mão de 

obra barata. No Rio de Janeiro, vários projetos industriais começaram a se destacar como a 

construção da CSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico, da alemã Thyssenkrupp, a 

margem da divisa dos municípios do Rio de Janeiro e Itaguaí e o processo de revitalização 

do porto de Sepetiba - da companhia Docas do Rio de Janeiro - posteriormente 

denominado Porto de Itaguaí. Este atraiu diversas empresas a investir seus capitais na 

região tais como: a OGX de Eike Batista, Vale, CSN, e a ICN (Itaguaí Construções Navais) 

na fabricação de submarinos, inclusive o nuclear. Mão de obra especializada e outras mais 

foram trazidas de vários estados, a população de Itaguaí deu um salto de 82.003 habitantes 

no ano de 2000 para 109.091 habitantes em 20102.  O IDHM3 evoluiu nos seguintes 

números: “De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,483, em 1991, para 0,715, 

em 2010, (...) No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,347), seguida por Longevidade e por Renda.” (BRASIL, 

                                                 
1Magno Francisco de Carvalho é Ex-Professor da Escola de Música Villa-Lobos, Conservatório Brasileiro de 
Música, Escola de Música EMMAF e Licenciando em Pedagogia pela UERJ. 
2 Fonte: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/5400, acesso em 20/09/2018. 
3 Índice de Desenvolvimento Humano do Município. 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/5400
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Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013).  

A gestão municipal aumentava a arrecadação lucrando também com royalties 

provenientes do petróleo. Com a região crescendo e o poder aquisitivo aumentando, a 

clientela para diversos produtos e serviços tornou-se muito grande, dentre eles a aquisição 

de instrumentos musicais, surgindo duas lojas de vendas de instrumentos e a procura por 

aulas de música. A Escola Municipal de Música de Itaguaí, Chiquinha Gonzaga, fundada 

em Outubro de 1998, também passou a receber maiores investimentos, criando uma 

expectativa de ensino musical para além do espaço escolar da Educação Básica. Neste 

período eu trabalhava ativamente na docência musical, vivenciando o crescimento da área 

do ensino musical em escolas como a EMVL, Escola de Música Villa-Lobos, polo de 

Paracambi, RJ.  

 

UM PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA PRIVADA 

 

Os indicadores socioeconômicos e demográficos de Itaguaí em 2007 chamaram-me 

atenção para teorizar um projeto privado viável a fim de colocá-lo em prática no ano 

seguinte de 2008. Inicialmente fiz uma pesquisa na própria Escola Municipal de Música de 

Itaguaí, onde eu havia lecionado entre os anos de 1998 a 2004. O perfil era 80 % de alunos 

que procuravam a escola de música para aprender, desenvolver ou aperfeiçoar 

conhecimentos musicais para praticar em igrejas ou bandas “gospel”. De fato, esse período 

teve um grande aumento da população que se declarava cristã de muitas denominações 

oriundas de igrejas evangélicas. Os dados do IBGE, Censo 20004, apontavam que 

os católicos em Itaguaí eram de aproximadamente 43%, e os protestantes  com 

aproximadamente 30% de praticantes. No Censo do IBGE em 20105 os evangélicos 

passaram para 45.127 habitantes e os Católicos para 35.487 habitantes. Os registros da 

Escola Municipal de Música de Itaguaí apontavam também para pessoas que buscavam o 

caráter lúdico do lazer ou a expressão de sua musicalidade em grupos populares do 

cancioneiro brasileiro tais como: samba, pagode, sertanejo, e do rock. Porém, a escola não 

oferecia vagas para cidadãos estudantes ou trabalhadores de diversos níveis 

socioeconômicos que dispunham de horário livre unicamente noturno ou nos fins de 

semana. Vale ressaltar que a escola oferecia as vagas gratuitas com verba municipal, porém 

o processo seletivo não era publicado em edital nem tão pouco os critérios para a seleção. 

  O projeto da Escola de Música Privada começou em Janeiro de 2008 com o 

principal desafio de atrair a clientela que as duas escolas existentes no município não 

davam conta de atender. Iniciei com aulas de violão e bateria, porém a procura por aulas de 

                                                 
4Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Itagua%C3%AD, acesso em 20/09/2018. 
5Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/itaguai/panorama, acesso em 20/09/2010. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Itagua%C3%AD
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/itaguai/panorama
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instrumentos como: teclado, guitarra, baixo, cavaquinho, piano, flauta, saxofone e técnica 

vocal, logo me levaram a ampliar rapidamente o projeto. Iniciando com apenas uma sala, 

antes de completar dois anos já havia expandido para tres salas de aula em 2009, com 

recepção, banheiro e secretaria. O CNPJ de nº 11.368.605/0001-56 foi aberto como “M F 

Carvalho Educação Musical ME”, Micro Empresário, na categoria de “Super Simples 

Nacional” 6. O nome fantasia escolhido foi “Escola de Música EMMAF”, e tornou-se a 

primeira escola de musica a assinar carteira de trabalho de professor de musica em Itaguaí. 

No final de 2009 a EMMAF já possuía seis funcionários em regime de CLT, dentre eles 

uma secretária e o diretor-coordenador, para alcançar em 2012 mais de cem alunos 

regularmente matriculados. Além da estrutura de gestão administrativa, novos instrumentos 

foram adquiridos, dois pianos, dois teclados, tres guitarras, tres baixos, tres violões, dois 

cavaquinhos, amplificadores, microfones, tres baterias, quites de percussão e outros. 

Realizamos dezessete recitais e gravamos cinco DVDs, incluindo a produção do recital em 

comemoração aos cinco anos da escola em Dezembro de 2012.  

 

PEDAGOGIA E ADMINISTRAÇÃO DA EMMAF, ACERTOS E DESACERTOS. 

  

 A EMMAF foi criada em Janeiro de 2008, somente oito anos e meio mais tarde 

ingressaria na Licenciatura em Pedagogia no CEDERJ de Itaguaí. Logo, a experiência para 

a gestão pedagógica à época era pautada nas influências ao cursar dois anos de Bacharel 

em Teologia e das aulas ministradas em escolas de música desde 1998.  O principal aporte 

teórico e prático da EMMAF foram os ensinos do professor Damaso Cerruti e do pedagogo 

musical canadense Murray Schafer - ensinar não para mera instrução, mas para o sujeito 

como ser pensante, criador. Para CERRUTI (1998), a ênfase em somente Instruir (do latim 

instruire; colocar dentro) é insuficiente, sendo o ensino carente de Educar (do latim 

educare; tirar para fora) para a criação em um aprendizado integral. Para SCHAFER 

(1992), “O ouvido pensante” é a questão metodológica, a intenção de ensinar. Na EMMAF, 

o projeto pedagógico visou acima de tudo a liberdade na criação, e nessa visão muitos 

alunos formaram-se e tornaram-se músicos concertistas, compositores ou professores.  

No final de 2012 o cenário econômico nacional começava a sentir os efeitos da 

crise imobiliária Norte Americana iniciada em 2008 que afetou o mundo, obras do entorno 

de Itaguaí como a Siderúrgica CSA estavam chegando ao fim, uma grande bolha 

imobiliária no município de Itaguaí havia se formado, centenas de imóveis construídos 

para locação tornaram-se vazios em curto espaço de tempo. Em 2013 o município já estava 

                                                 
6O Super Simples ou Simples Nacional é uma Lei Complementar que institui a partir de 01/07/2007 o 
Estatuto Nacional das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. Isso possibilita às empresas 
referidas, a opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições. Fonte: 
http://www.aclcontabil.com.br/supersimples.html, acesso em 22/09/2018. 

http://www.aclcontabil.com.br/supersimples.html
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estagnando economicamente com o desemprego crescente. Dezenas de alunos da escola de 

Música EMMAF se evadiram numa proporção absurda de 108 alunos ao final de 2012 para 

28 alunos no início de 2013, decaindo até meados do ano para 11 alunos. O intenso 

oferecimento de mão de obra no município se mostrara transitório, consequentemente a 

região de Itaguaí não manteria sustentação econômica e social viável para as pretensões do 

projeto. O Planejamento estratégico foi equivocado: em junho de 2012, a frente da gestão 

financeira, gastei uma reserva de capital de giro da empresa que era de treze mil Reais para 

melhorar a estrutura e estética apostando alto no crescimento que vinha acontecendo. 

Ainda no final de 2012 adquiri como escola empréstimo junto ao Banco do Brasil e 

BNDES, no entanto era um momento desfavorável, ignorando que entraríamos em 

contração na área. O investimento serviu para pagar algumas dívidas que começavam a 

surgir no final de 2012, e para equalizar o déficit da queda de ativos que já começara a se 

mostrar real, e ainda para um investimento maior em publicidade. Ser o único gestor 

financeiro e pedagógico levou-me a certo isolamento, não havendo possibilidade de 

questionamentos por outros para tal estratégia de gestão financeira.  

É complexo o aprofundamento da questão da crise econômica nacional, que na 

verdade já vinha se avolumando como uma bolha, também afetada pela sucessiva quebra 

de bancos na crise imobiliária Norte Americana de 2008. A política econômica Brasileira, 

atrelada à segurança do petróleo, a especulação frente à descoberta do pré-sal, viu o preço 

do barril despencar afetando os ativos da  Estatal Petrobrás. Ou seja, entender também, que 

além dos equívocos desacertos na gestão da EMMAF, o crescimento da região não se 

tornou sustentável, mas incapaz de manter um patamar estável de crescimento, diminuindo 

a procura por produtos ou serviços considerados supérfluos como os musicais. Para a 

EMMAF, os caminhos e decisões inevitáveis foram corte de custos, demissão de 

funcionários e venda de equipamentos. Estas soluções diminuíram a sua estrutura, mas 

possibilitaram abaixar valores, flexibilizar as aulas para tempos de 40 minutos individuais 

e com menor preço, atraindo novos alunos, não como antes, mas que geraram um respiro 

entre 2014 e 2015. O encolhimento da escola levou-me na atualidade a trabalhar como 

único professor da entidade, ou seja, na prática como um profissional liberal, ministrando 

quatro instrumentos, violão, guitarra, bateria e baixo. Uma única sala própria e 

autossustentável economicamente. 

 

Conclusão 

 “Os fatos acusam e a história registra um progresso humano 

constante: mesmo quando se dá recuo é para avançar”  

(LIMA, 1962, p. 29). 

  

Em todo o percurso da realização do projeto muitos aspectos concorreram para um 
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crescimento rápido, porém fincar raízes profundas que subsistam a uma estrutura 

econômica como a brasileira, parece um desafio quase intransponível, que exige muito 

mais que empirismo. Em uma economia subalterna dos capitais estrangeiros, que mata o 

aspecto lúdico do trabalhador no processo de produção, sobrando-lhe pouco tempo e 

dinheiro para atividades, especialmente as culturais; a falta de políticas públicas que 

estimulem e disseminem a vitalidade da cultura para o cidadão também contribuem para 

esse quadro. Na gestão da escola houve conhecimento teórico financeiro insuficiente, falta 

de experiência e uma parcela de passionalidade como criador e gestor da escola, ofuscando 

a autocrítica. É fundamental a análise detalhada dos erros cometidos, através de uma 

reflexão crítica possível pela formação acadêmica em Pedagogia, com aspectos da 

Pedagogia Empresarial e da conscientização dos muitos males que afligem a sociedade; 

para uma nova (re)construção do ser profissional, num mundo extremamente desigual e 

implacável, a fim de proporcionar a superação das desigualdades no acesso a educação e 

cultura. 
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