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RESUMO 

A pesquisa em questão se trata de um estudo de caso sobre a Orquestra de Câmara Heitor 

Villa-Lobos é um projeto social voltado para o ensino e aprendizagem de música erudita 

e popular, sediada no Bairro Jurema, Caucaia, Ceará. Ela tem como objetivo expor a 

importâncias de projetos sociais comunitários voltados para o ensino de música como 

complemento para uma formação ético-humanística. Assim, buscando entender como o 

ocorre a educação musical e como o processo de musicalização está inserido dentro do 

mesmo, pois a música como um fenômeno universal sempre esteve presente em todas as 

culturas desde o surgimento do homem e com isso houve a necessidade da educação 

musical, afinal através dessa é possível desenvolver habilidades como a ampliação da 

sensibilidade, senso rítmico, autodisciplina, entre outros. A musicalização é de 

fundamental importância, pois é através da mesma que se desenvolve dos meios de 

percepção, expressão e pensamento que auxiliam o indivíduo em sua participação 

cultural, assim compreendendo a linguagem musical na totalidade. O trabalho também 

visa em explicar a relevância de projetos sociais de música. Para fortalecer a explicação 

de forma mais efetiva, o trabalho se utiliza de um estudo de caso com a orquestra de 

câmara Heitor Villa-Lobos, localizada em uma região de vulnerabilidade social e como o 

grupo contribui para a sociedade de forma positiva se utilizando da educação musical em 

sua totalidade. Um dos pontos principais que procuramos debater foi a respeito da 

importância do processo de musicalização dentro de projetos sociais de música, pois 

vemos que muitos alunos acabam por desenvolver um gosto musical voltado ao repertório 

que vivenciam durante seus estudos de música, pois muitos projetos se preocupam mais 

com a formação musical através de um instrumento em vez da formação através da 

apropriação de forma crítica das manifestações musicais auxiliando na formação cidadã 

e combatendo a discriminação, essa que pode ser cometida de forma musical, no qual há 

um detrimento com a música do próximo, que muitas vezes difere da que o aluno está 

acostumado a ouvir. Assim é possível revelar que o trabalho do projeto social escolhido 

como material de estudo contribui no combate a diversas formas de preconceito partindo 

do ponto em que surge esse tipo de discriminação, pois o mesmo além de se apropriar do 

repertório erudito, se utiliza do popular e busca contextualizar ambos para uma melhor 

compreensão de todos os alunos e elucidando a respeito das manifestações musicais 

existentes no território brasileiro e no mundo, mostrando que todos os indivíduos 

possuem suas particularidades, seja em sua forma de agir, pensar ou até ouvir música. 

Palavras-chave: Educação Musical; Musicalização; Projetos sociais; Discriminação 

musical 
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ABSTRACT 

The research in question is a case study about the Orquestra de Câmara Heitor Villa-

Lobos is a social project aimed at teaching and learning classical and popular music, based 
in neighborhood Jurema, Caucaia, Ceará. It aims to expose the importance of community 

social projects aimed at teaching music as a complement to an ethical-humanistic 
formation. Thus, seeking to understand how music education occurs and how the 
musicalization process is inserted within it, since music as a universal phenomenon has 

always been present in all cultures since the emergence of man and with that there was a 
need for musical education , after all, it is possible to develop skills such as increased 

sensitivity, rhythmic sense, self-discipline, among others. Musicalization is of 
fundamental importance, as it is through it that the means of perception, expression and 
thought that assist the individual in their cultural participation are developed, thus 

understanding the musical language in its entirety. The work also aims to explain the 
relevance of social music projects. To strengthen the explanation more effectively, the 

work uses a case study with the chamber orchestra Heitor Villa-Lobos, located in a region 
of social vulnerability and how the group contributes to society in a positive way using 
education musical in its entirety. One of the main points we tried to debate was about the 

importance of the musicalization process within social music projects, as we see that 
many students end up developing a musical taste towards the repertoire they experience 
during their music studies, as many projects are concerned more with musical training 

through an instrument instead of training through the critical appropriation of musical 
manifestations assisting in citizen formation and fighting discrimination, which can be 

committed in a musical way, in which there is a detriment with the music of others , which 
often differs from what the student is used to hearing. Thus, it is possible to reveal that 
the work of the social project chosen as study material contributes to the fight against 

various forms of prejudice, starting from the point at which this type of discrimination 
arises, since it uses the popular and erudite repertoire. seeks to contextualize both for a 

better understanding of all students and clarifying about the musical manifestations 
existing in the Brazilian territory and in the world, showing that all individuals have their 
particularities, be it in their way of acting, thinking or even listening to music. 

Keyword: Musical education; Musicalization; Social projects; Music breakdown 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo tem como objetivo expor a importâncias de projetos sociais 

comunitários voltados para o ensino de música como complemento para uma formação 

ético-humanística, assim, sendo uma importante ferramenta de transformação social para 

jovens residentes em áreas de vulnerabilidade social, tendo como objeto de estudo, a 

Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos, no município de Caucaia, Ceará. 

Todavia, será necessário compreender o processo histórico da educação musical 

no Brasil, a sua importância cultural e seus impactos sociais, com ênfase na sua influência 

na vida de jovens residentes no bairro Jurema, localizado na periferia de Caucaia, na 

Região Metropolitana de Fortaleza. 

Desta forma, observando as vivências dos professores, monitores e alunos 

envolvidos com o objeto da pesquisa, bem como a suas influências na comunidade local, 

na mídia e em outros setores da sociedade, considerando a relação entres esses agentes, o 

convívio em grupo, e a percepção por parte deles que o mundo no qual vivemos é 

composto por diferentes tribos, culturas, formas de pensamento e outras vertentes de 

qualquer natureza, possibilitando a quebra de tabus e conceitos pré-estabelecidos pela 

sociedade, promovendo um maior respeito as diferenças que vai muito além do âmbito 

artístico/musical. 

Com base na revisão bibliográfica sobre a importância da educação musical e dos 

projetos sociais e na observação participante na Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos, 

percebemos a importância da musicalização como componente imprescindível da 

educação musical, sendo o elemento constituinte do processo musicalizador do indivíduo, 

no qual trabalha todas as ferramentas necessárias para que o mesmo tenha uma apreensão 

total das manifestações musicais disponíveis em seu ambiente de forma crítica.  
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2. FUNDAMENTAÇÂO TEÒRICA 
 

2.1. OS DESAFIOS DA EDUCAÇÂO MUSICAL 
 

Segundo Sousa e Vivaldo (2010), a música é um fenômeno que sempre esteve 

associado à cultura e tradições dentro de um povo de acordo com cada época. Presente 

em atividades ritualísticas existentes nos tempos mais remotos das mais diversas culturas. 

Desde o surgimento do homem é uma atividade considerada imprescindível no 

desenvolvimento humano, pois a mesma possibilitou uma primitiva forma de 

comunicação que pouco a pouco se aproximou daquilo que chamamos hoje de linguagem.  

Atualmente, a música continua sendo uma importante forma de linguagem que 

possibilita expressar os sentimentos através dos sons, tal fato fez com que este fenômeno 

se tornasse uma das atividades mais apetecidas ao longo dos séculos, fazendo-se 

necessária a existência de profissionais capacitados a ensinar toda uma tradição musical 

e assim surgiu a educação musical. Bréscia (2003) ressalta que o processo que se refere à 

musicalização visa a construção de conhecimento através dos sons, seu principal objetivo 

é o desenvolver não somente habilidades instrumentais ou vocais, mas também o gosto 

musical, favorecendo a ampliação da sensibilidade, senso rítmico, criatividade, 

imaginação, atenção, memória, concentração, autodisciplina, socialização, afetividade e 

principalmente o respeito ao próximo.  

Para muitos filósofos a música poderia atingir profundamente a alma de um 

indivíduo vindo mesmo a moldar o seu caráter para o bem ou para o mal, a educação 

musical seria capaz de acalmar os irracionais ou mesmo afastar os maus vícios atraindo 

as boas virtudes, Platão, por exemplo, acreditava que o Estado deveria ser governado por 

filósofos, definindo filosofia como “A procura pela verdade, beleza e bondade a 

culminação de um rigoroso treinamento cientifico e moral no qual a música tem papel 

essencial”. (PONT. 1974:290) 

Podemos destacar que a contribuição da educação musical aplicado em bebês 

pode influenciar na formação do desenvolvimento futuro dos indivíduos até a idade 

adulta. Nogueira (2003) deixa explicito que tal fato é observado em várias pesquisas que 

demonstram a contribuição da música no desenvolvimento infantil, no qual procuram 

analisar as ações e reações das crianças desde seus primeiros dias ou mesmo durante o 

período de gestação. 
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O que a UNESCO (2005) reforça é que as atividades musicais são meios de 

expressão e de conhecimento acessíveis para todos os indivíduos, principalmente para 

aqueles que apresentam necessidades especiais, pois a linguagem musical é um dos 

diversos canais que expande a expressão, equilíbrio e autoconhecimento e também atua 

como uma grande ferramenta de convívio social. Já Góes (2009) corrobora afirmando que 

dentro dessas atividades que podem ser realizadas através de jogos e brincadeiras podem 

estar contidas o crescimento através da busca de soluções e alternativas, pois trabalham 

o desenvolvimento psicomotor enquanto o indivíduo brinca. 

Através da música e do processo de musicalização é possível o desenvolvimento 

sócio afetivo. Para Chiarelli e Barreto (2005) o indivíduo pode desenvolver sua identidade 

e percebendo que é diferente dos outros e ao mesmo tempo pode se integrar ao próximo. 

Também há o desenvolvimento da autoestima fazendo com que o mesmo se aceite como 

é, ou aceite seus próximos como são, mesmo com suas capacidades e limitações de acordo 

com o contexto em que cada um está inserido. Além disso as aulas de musicalização 

quando realizadas em grupo, facilitam o processo do desdobramento do processo de 

socialização, estimulando a compreensão, cooperação e participação, assim 

desenvolvendo no indivíduo as atividades em grupo, além disso, a expressão de forma 

musical propicia o prazer, assim demonstrando sentimentos, liberando suas emoções e 

desenvolvendo o sentimento de confiança associado ao de auto realização. 

Na atualidade cada vez mais as instituições educacionais utilizam a música como 

uma ferramenta facilitadora em diversas áreas. Cabeças (2010) se refere que a mesma 

atrai e envolve as crianças, motiva, aumenta a autoestima e estimula diversas áreas do 

cérebro, ampliando a sensibilidade, criatividade e a capacidade de concentração e 

assimilação dos conhecimentos apresentados em aula. 

 Sendo assim a música pode ocorrer por meio das atividades acima citadas que 

atuam como um processo do desenvolvimento da musicalidade, no entanto, a 

musicalização deve ser realizada não somente no âmbito escolar, pois segunda Penna 

(2008) a escola nem sempre possui os meios de desenvolvimento desse processo e os 

alunos muitas vezes dispõem de práticas vindas de suas experiências pessoais, assim 

musicalizam-se de forma intuitiva. Ao meu ver, tal fato abre margem para uma série de 

preconceitos com todas as formas musicais diferentes das que ele teve contato até então 
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Muitas vezes os projetos sociais propiciam através do ensino ou da prática musical 

a formação do senso crítico desenvolvendo ferramentas necessárias para derrubar essa 

lacuna da segregação musical, tornando acessível para todos, independentemente de idade 

ou grau de escolaridade e todos deveriam ter a oportunidade de desenvolver a 

compreensão da linguagem musical e usufruir os inúmeros benefícios que este 

conhecimento carrega. 

Através de letras de canções podemos trabalhar todo um universo socialmente 

construído entre o imaginário e coletivo da sociedade, assim auxiliando uma compreensão 

de quem somos no contexto da nossa contemporaneidade e do passado não distante em 

que participamos. O professor que atua na educação musical tem como objetivo incitar o 

desenvolvimento do indivíduo, seja nas áreas psicomotor, comportamental ou emocional, 

mas também dentro de um contexto cultural e social, se apropriando das práticas musicais 

no contexto de ampliação dessas áreas. Não importa se o aluno entende sobre música ou 

não, ele vai ter algum conhecimento sobre tal fenômeno através de sua vivência, pode ser 

seu ambiente sonoro ou sua playlist em algum dispositivo de mídia. 

Podemos perceber os efeitos causados através de algumas músicas, sendo elas 

pertencentes à diversas situações. Segundo Pedro Felipe: 

“Independente de o aluno entender de música ou não, ele terá algum grau de 

relação com ela, ao menos ouvindo sua  playlist no celular. Ninguém pode 

negar os efeitos que nos causam a trilha sonora de um filme, a agitação de uma 

música eletrônica, a  calmaria do som de um violino, etc. Descontração, ódio, 

amor, relaxamento, prazer, alegria, tristeza, nostalgia… São infinidades de 

sentimentos que uma determinada música pode aflorar, e isso faz dela um 

elemento primordial da nossa existência, e porque não da educação?” 

(FELIPE, p.2) 

Podemos ver muito disso na canção, principalmente a popular, no qual o autor 

citado anteriormente reforça sua ideia demonstrando que podemos compreender certas 

realidades da cultura no qual determinado povo está inserido, assim revelando a história 

de muitas camadas da sociedade que não foram bem explorados em nossa história. 

 Penna (2008) ressalta que a manifestação musical é um fenômeno universal, mas 

como linguagem é culturalmente construída e a musicalização propicia o 

desenvolvimento de ferramentas de percepção, expressão e pensamento necessários para 

a apreensão da linguagem musical como todo. 

A mesma autora também destaca que de forma histórica, a música erudita foi 

compreendida como a música da elite e isso aumenta mais a segregação em relação aos 
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gostos musicais de cada indivíduo. Esse assunto se torna bastante interessante pelo fato 

de eu evidenciar por experiência própria que muitas pessoas dizerem que não escutam 

determinada música por ser música de pessoas com classe social alta, baixa, providas de 

inteligência ou desprovidas da mesma. 

Partindo da ideia da autora citada anteriormente, podemos observar que existem 

2 tipos de musicalização, aqui chamarei de musicalização completa e incompleta. A 

completa seria aquela na qual o indivíduo através de uma orientação pode participar de 

forma mais ampliada dentro da cultura e desenvolvimento dos meios para uma percepção, 

expressão e pensamento que são imprescindíveis para a compreensão da linguagem 

musical como um todo. 

Já a musicalização incompleta se refere àqueles que não possuem condições, 

segundo a autora, de “consumir” todas as formas de música, afinal muitos desses 

indivíduos crescem em ambientes onde determinadas músicas são tocadas e outras não, 

afinal, a compreensão da linguagem musical está na base de suas experiências empíricas 

e não de forma orientada que possui um leque de possibilidades. Nesse caso, ao meu ver, 

pode ser danoso, pois pode abrir margem para o preconceito musical, a repulsa pelo 

desconhecido e muitas vezes se alastrar para problemas sociais que envolvem a 

discriminação. 

O processo de musicalização deve ocorrer dentro e fora das instituições e deve ser 

acessível a todos, não somente àqueles que estudam música nas instituições, ou seja, na 

escola regular. Esse processo deve ser feito também em projetos sociais de música, esses 

são muito importantes na vida das pessoas de todas as idades, mas não deve se prender 

ao ato de ensinar somente um instrumento. 

Segundo Sousa et al (2012) é necessário compreender que a musicalização não 

visa formar um músico hábil com alto grau de profissionalismo. O objetivo principal é 

auxiliar o indivíduo no processo que diz a sua apropriação, transmissão e a criação das 

práticas musicais de forma cultural que faz parte da construção cidadã do mesmo. 

Os mesmos autores destacam que a música também está inserida na construção de 

identidades culturais dos seres humanos. Bréscia (2003) complementa que essa educação 

vinda desse processo de musicalização é a ampliação do universo musical do indivíduo 

que através da experiência de forma empírica com manifestações musicais dentro de 

vários grupos sociais e de diferentes gêneros musicais junto à nossa própria cultura. 
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2.2. PROJETOS SOCIAIS 
 

Podemos ver que a música tem um papel importante na formação cognitiva e 

humana do indivíduo, porém, existe um grande poder transformador que a música pode 

exercer, estamos nos referindo ao poder da inclusão social. Não é hoje que a arte, 

principalmente a música, possui esse papel transformador na vida das pessoas no Brasil, 

sendo elas de quaisquer faixas etárias, principalmente quando citamos os jovens. 

Podemos presenciar várias oportunidades desequilibradas dentro das periferias, 

isso pode ser um dos grandes fatores nos quais fazem com que a arte e a cultura de modo 

geral sejam a única saída de uma triste realidade que encontramos no Brasil. Podemos 

observar que a música atua como uma ferramenta primordial para o desenvolvimento 

educacional em nosso país. 

Muitas dessas pessoas não possuem condições de acesso à um instrumento 

musical, principalmente por questões financeiras, sendo assim, destacamos a importância 

dos projetos sociais de música. Esses projetos atuam de forma bem eficiente preenchendo 

lacunas que nem sempre outras instituições podem preencher.  

Podemos destacar muito esses projetos sociais, mas as escolas não podem ser 

deixadas de lado, as mesmas possuem um papel muito importante no qual deve caminhar 

lado a lado com a iniciativa dos projetos sociais. No ponto de vista dos autores Bonini e 

Nascimento (2017), trazer a formação humana trabalhando os valores da cidadania, 

principalmente na conscientização relacionado às drogas, trafico e a violência, assim 

dando chance de os mesmos viverem experiências culturais que os integram dentro da 

sociedade. 

Um dos maiores impactos trazido por projetos sociais que atuam na periferia é 

quando confrontam a descrença da população, dando esperança para uma comunidade 

mostrando que o caminho da violência, tráfico de drogas pode ser desviado, assim 

propiciando um futuro mais promissor para as pessoas. 

Os projetos sociais atuantes na cultura possuem tamanha relevância que podemos 

nos deparar com uma lacuna “não se trata mais do que podemos fazer pela Cultura, mas 

do que a Cultura faz por nós” (DAVIES, 2008:71). Essa citação é importante pois se a 

relacionarmos com os projetos sociais atuantes culturalmente podemos ver Segundo 
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Bonini e Nascimento (2017) que a cultura exerce o seu papel de instrumento de 

acessibilidade e que atua na linha de frente com outras atividades para o desenvolvimento 

dos cidadãos. 

 Ainda na linha de pensamento dos mesmos autores podemos repensar que os 

projetos sociais (os de música estão incluídos) podem fazem parte de políticas culturais, 

afinal esses projetos atuam como meio de combate à violência urbana, os projetos de 

música por exemplo através de instrumentos musicais possibilitam desenvolver o que há 

de melhor em nossos jovens: a dedicação no que fazem, estimulando a criatividade, 

fatores esses que muitas vezes estão sendo arrancados de nossos jovens pelo crime. 

Os projetos sociais de música atuam efetivamente como o meio de promover para 

as pessoas uma transformação sociocultural, ou seja, a música atua como uma ferramenta 

de realização de sonhos. Os sonhos esses que não precisam ser necessariamente musicais, 

mas sim a oportunidade de integração dentro da sociedade de forma digna. 

Muitos desses projetos, principalmente os de música, produziram não só grandes 

artistas mundo a fora, mas cidadãos conscientes do caminho que devem seguir na base de 

valores humanos. Há quem diga que projetos esses não mudaram de forma alguma a vida 

das pessoas que um dia já fizeram parte.  

Podemos destacar que esses projetos transformam de dentro para fora, provando 

para a sociedade que cada aluno que o frequenta tem seus dons e talentos e que só 

precisam de uma oportunidade para demonstrarem isso. 

Enfim conseguimos explanar um pouco a respeito dos conceitos de musicalização, 

educação musical e a importância de projetos sociais. Porém entraremos em uma 

problemática que é o foco dessa pesquisa. 
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3. PROBLEMATIZAÇÃO 
 

Destrinchamos um pouco a respeito do conceito de musicalização que segundo 

Maura Penna é:   

Concebemos a musicalização como um processo educacional orientado que, 

visando promover uma participação mais ampla na cultura socialmente 

produzida, efetua o desenvolvimento dos esquemas de percepção, expressão e 

pensamento necessários à apreensão da linguagem musical, de modo que o 

indivíduo se torne capaz de apropriar-se criticamente das várias manifestações 

musicais disponíveis em seu ambiente – O que vale dizer: inserir-se em seu 

meio sociocultural de modo crítico e participante. (PENNA, 2008: 49) 

Temos uma lacuna não preenchida em relação aos projetos sociais de música. 

Percebemos que mesmo que esses projetos apliquem o ensino de música de forma 

inclusiva, vemos alguns conteúdos não aplicados. Os que se referem à musicalização. 

Como foi dito anteriormente. Temos 2 tipos de musicalização. A completa e a 

incompleta. Muitas vezes a incompleta se desenvolve dentro de projetos sociais, por 

alguns motivos. Se a musicalização incompleta vem de um ambiente que propicia 

determinados tipos de música, não possuindo uma ampliação dos esquemas de percepção 

de forma completa, então muitos alunos de projetos sociais acabam por possuírem 

somente as ferramentas necessárias para a compreensão das músicas que fazem parte de 

seu repertório. 

Nesse ponto podemos destacar um problema que ocorre em muitos locais, muitos 

dos alunos acabam por exaltar a música que ouvem, sendo assim, julgam essa música 

com uma alta qualidade e que muitas vezes têm um certo detrimento pelos outros gêneros 

musicais. Ao meu ver esse é um dos grandes perigos da musicalização incompleta. 

Isso pode tornar um problema mais sério, pois pode ser considerado uma forma 

de discriminação, nesse caso a musical, isso ocorre com muita frequência e deve ser 

levado em consideração, pois o mesmo pode dar margem à outras formas de 

discriminação, dentre elas vem as de cunho homofóbico, de classe social ou até mesmo 

racial, sendo assim, isso pode fortalecer ainda mais a segregação dentro de nossa 

sociedade. 

A musicalização se torna fundamental no processo de educação musical dos 

indivíduos que participam de projetos sociais de música, afinal eles poderão adquirir as 

ferramentas necessárias para compreender as manifestações musicais dentro de um 
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contexto cultural e assim poderem se apropriar e praticar os valores humanos, também 

vale ressaltar que os alunos ainda poderão agregar esse novo conhecimento com o 

conhecimento já adquirido. 

A musicalização é tão relevante que a partir dela podemos trabalhar os valores 

humanos que foram citados ao decorrer desse texto. Um exemplo seria combater várias 

formas de discriminação partindo da conscientização sobre o que seria a discriminação 

musical, afinal, muitas pessoas se apropriam de um determinado conhecimento musical 

para praticar inúmeros ataques preconceituosos e nunca houve uma necessidade tão 

grande de abordar esse assunto como nesse período atual.  

Por isso é imprescindível que esse processo esteja presente dentro dos projetos  

sociais de música, pois os mesmos não servem somente para formação de músicos, mas 

sim, para a formação de cidadãos se utilizando da música em todo seu contexto, sendo 

pela prática de instrumento ou pela educação musical no qual a musicalização está 

inserida. pois atua como uma forte ferramenta de combate à discriminação social.  
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4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa em questão se trata de um estudo de caso sobre a Orquestra de Câmara 

Heitor Villa-Lobos é um projeto social voltado para o ensino e aprendizagem de música 

erudita e popular, sediada no Bairro Jurema, Caucaia, Ceará.  Ela atende crianças, jovens 

e adultos em situação de vulnerabilidade social residentes na comunidade e adjacências. 

O estudo de caso é um estudo empírico e aprofundado que investiga um fenômeno 

atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência 

(YIN, 2005; GIL, 2007). 

Ela foi dividida em duas etapas: a revisão bibliográfica, para melhor compreender 

o tema abordado, valendo-se do pensamento filosófico de Platão, bem como leituras 

complementares de outros autores sobre o mesmo tema entre os quais podemos destacar 

Peter Fletcher e Julius Portnoy; e, o relato de experiência baseados na observação 

participante conhecendo da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A orquestra de câmara Heitor Villa-Lobos é um projeto social de música que está 

localizada na Jurema, Caucaia na região metropolitana de Fortaleza no qual atende 

crianças, jovens e adultos em situação de risco no município e áreas próximas. Essa 

orquestra visa o ensino da música tanto erudita quanto a música popular, além das aulas 

de educação musical. 

A orquestra é um importante centro educacional, pois o ensino não se resume ao 

fato de aprender um instrumento ou as notas musicais ou acordes, mas ela tem um grande 

fator do ensino humanístico, pois uma das concepções dos professores e monitores é que 

os valores formados não sirvam apenas para as habilidades musicais, mas sim para a vida 

cotidiana. 

A formação humanística é o que o ensino da musicalização como componente 

primordial da educação musical oportunizou a formação humana dos alunos, podemos 

destacar muito das mudanças que o projeto exerceu na vida de muitos dos membros que 

entraram ou saíram, vão desde da formação do senso crítico se apropriando da música 

como ferramenta até alunos ingressarem em cursos superiores  e também diminuindo a 

evasão escolar sempre incentivando o que há de melhor no alunos e cada um deles 

podemos dizer que é um mundo que só precisa de um “empurrãozinho” para  despertarem 

suas capacidades e que as mesmas poderão contribuir para um mundo melhor 

Podemos destacar que procuramos através das aulas de educação musical situar 

os alunos através da música a sua posição no mundo, principalmente nas aulas que visam 

a análise de músicas, desenvolvendo as ferramentas necessárias para a apreciação e assim 

formando o gosto musical do aluno de forma crítica, também ajudando os mesmos através 

da música que nós vivemos em um mundo onde cada indivíduo possui sua particularidade 

e portanto somos todos diferentes em nossas formas de agir e isso inclui em nossos gostos, 

principalmente quando tratamos dos musicais e que devemos respeitar o próximo e 

procurar compreender que nosso país é riquíssimo em cultura e que cada região possui 

suas  características musicais e que devemos procurar aprender com as mesmas para servir 

de agregação ao nosso conhecimento e assim mostrar que mesmo diferentes podemos nos 

unir em prol de um mundo melhor. 
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Dentro da orquestra podemos ver que muitas dessas vidas transformadas poderiam 

estar ociosas, mas pelo contrário, estão desenvolvendo suas capacidades através da 

música. A orquestra se tornou um  importante projeto na Caucaia e na cidade de Fortaleza 

no estado do Ceará, pois a mesma através da cidadania exerceu mais de uma vez o papel 

de um corpo social ajudando diversas instituições de forma filantrópica se utilizando de 

sua proposta musical, pois se tratando de uma orquestra que toca um repertório bastante 

variado, foi possível desenvolver uma grande movimentação cultural dentro dos 2 

municípios e fazendo a população abrir os olhos para diversas instituições que realmente 

necessitam de apoio para não fecharem as portas, assim movendo a população e 

mobilizando-a mostrando um simples (mesmo que pequeno) gesto pode ajudar bastante 

o próximo e isso está muito além do que poderíamos imaginar vindo de um projeto social 

de música. 

Para evitarmos que haja o que citamos anteriormente a respeito do preconceito 

musical, procuramos se utilizar do repertório como ferramenta fundamental, pois 

procuramos fazer com que o aluno vivencie diversas manifestações musicais através das 

músicas que ele toca, afinal o repertório da orquestra é muito diversificado onde 

aplicamos músicas que são trabalhadas em conservatórios de música erudita, como 

também músicas que fazem parte do contexto popular e sempre explanamos a respeito da 

história de ambos os repertórios situando o motivo e em contexto cada obra foi criada. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegamos ao final desse trabalho e no geral procuramos nortear sobre os aspectos 

da música e a importância da educação musical e quais são os efeitos que a mesma causa 

no indivíduo que vivencia a mesma. Também situamos a musicalização como 

componente imprescindível da educação musical, sendo o elemento constituinte do 

processo musicalizador do indivíduo, no qual trabalha todas as ferramentas necessárias 

para que o mesmo tenha uma apreensão total das manifestações musicais disponíveis em 

seu ambiente de forma crítica.  

 Ressaltamos aqui também grande importância exercida pelos projetos sociais 

como agente que atua na inclusão social e na linha de frente na formação cidadã e no 

combate ao crime e ao tráfico de Drogas. Pois os projetos sociais de música têm como 

proposta, além da inclusão do jovem na sociedade de forma digna, o afastamento do 

mesmo da ociosidade. 

 Também discutimos a respeito da necessidade das atividades de musicalização 

dentro desses projetos, afinal devemos salientar que os mesmos não devem formar 

somente músicos aptos, mas cidadãos capazes de distinguir os fenômenos sonoros os 

associando em seu contexto sociocultural e assim exercendo uma quebra de tabus e 

conceitos já pré-estabelecidos em nossa sociedade. Podemos discutir a respeito do 

preconceito musical e que os mesmo pode ser encontrado dentro de projetos sociais, pois 

muitos dos alunos chegam ao ponto de exaltar a música de suas vivências, essas vivências 

seriam as músicas que fazem parte de seu ambiente musical, sendo música dos gêneros 

que são aplicados no repertório que esse aluno estuda. 

 Devemos ressaltar que não visamos diminuir a importância dos projetos sociais 

de música devido essa problemática, pois os projetos sociais continuam sendo o melhor 

meio de inclusão social, ampliação de conhecimentos e formação humana. O intuito dessa 

pesquisa foi salientar a importância da inclusão da musicalização na educação musical, 

pois a mesma é muito importante para a formação do caráter individual, enriquecendo 

bastante a transformação social dentro dos projetos, fazendo com que o aluno se situe de 

forma sociocultural e perceba seu lugar no mundo e as contribuições que ele poderá fazer 

no mundo em que vivemos. 
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