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Síntese do Projeto 

 
 

Projeto sociocultural com oferta gratuita de 120 vagas em cursos 

de música instrumental (violino, viola, violoncelo, contrabaixo e 

percussão) e musicalização, voltados a alunos de 08 a 24 anos 

em situação de vulnerabilidade social. Com uma formação 

musical consistente, seus alunos serão conduzidos à formação de 

uma orquestra que realizará apresentações locais e um evento 

com um artista/banda convidado (a) para um concerto de 

integração musical. 
 

 



 

Objetivos  
 

Objetivo Geral: 

 

Desenvolver um projeto sociocultural que utilize o aprendizado 

musical como meio para o desenvolvimento humano e (re) 

construção da cidadania de crianças, adolescentes e jovens em 

situação de vulnerabilidade social. 
 

 

Objetivos Específicos: 
 

 

Atender a 120 alunos, de 8 a 24 anos, preferencialmente em 

situação de vulnerabilidade social, com aulas de violino, viola 

erudita, violoncelo, contrabaixo, percussão e musicalização; 

Oferecer atividades diárias a seus alunos, possibilitando a 

participação semanal em 9 horas/atividades, distribuída entre 

aulas, ensaios e estudos monitorados; 

Constituir uma Orquestra Jovem a partir dos participantes do 

projeto; 

Promover ações que ampliem o acesso aos conteúdos 

desenvolvidos no projeto a mais de 2.400 espectadores sob a 

forma de concertos didáticos (4) e ensaios abertos (2) a serem 

desenvolvidos no próprio núcleo; 

Produzir uma grande apresentação, com entrada gratuita, com 

um artista/banda convidado (a) para promover a integração 

destes jovens com músicos consolidados no cenário cultural. 

Previsão de público: 1.000 ouvintes; 

Distribuir 20.000 folders sobre o projeto, divulgar suas ações 

através de um site na internet e utilizar outros meios de 

comunicação para multiplicar o acesso da população à sua 

proposta e aos benefícios da atividade artística para o 

desenvolvimento humano;  



Estimular a reflexão 

sobre a 

interdependência dos 

instrumentos no 

conjunto da orquestra, 

inserindo valores 

positivos quanto ao 

papel do cidadão dentro 

da sociedade, 

explorando todos os benefícios da música no desenvolvimento 

educacional, cultural e social do ser humano; 

Promover a inserção de 20% dos alunos que se destacarem no 

projeto em atividades profissionalizantes, orientando-os e 

capacitando-os para as exigências do mercado cultural, 

promovendo novas formas de geração de renda para as famílias 

atendidas pelo projeto. 

 

Justificativa 

O acesso ao aprendizado musical contribui positivamente para a 

autoestima, para o desenvolvimento de habilidades 

psicomotoras, raciocínio lógico-matemático e linguístico de seus 

alunos. Pesquisas desenvolvidas por diversos centros de 

pesquisas (Universidade de Helsinki – Finlândia, Universidade 

de Brasília, UNICAMP-SP, entre outros) demonstram que o 

acesso a atividades musicais têm efeito positivo no 

desenvolvimento humano; 

Além de permitir o acesso a um bem cultural que se encontra 

fora do alcance da maior parte da população, seja pela falta de 

recursos financeiros ou mesmo pela falta de oportunidade, 

permitirá um aprimoramento técnico, e uma nova percepção 

musical que muito tem a contribuir para a formação de jovens 



músicos, criando perspectivas de profissionalização e geração de 

renda; 

A constituição de uma Orquestra Jovem, a partir do público 

beneficiado, iniciará uma nova proposta que tende a transpor as 

dificuldades encontradas em nosso país para a formação de 

conjuntos musicais estáveis e duradouros. Pretende sensibilizar a 

sociedade ao ponto de tornar-se um bem cultural durável para o 

município e região. 

Promoverá um Concerto de Encerramento que proporcionará 

aos seus alunos a oportunidade de dividir palco com uma 

personalidade do cenário musical brasileiro, ocasião em que 

serão apresentados os resultados técnicos conquistados ao longo 

deste período de dedicação a aulas e ensaios. 

A proposta ganha maior destaque por já possuir parceiros 

interessados em sua realização, estando perto de tornar-se 

realidade em um curto espaço de tempo, tornando seus 

resultados efetivos e beneficiando integralmente seus alunos e 

familiares. 
 

Acessibilidade 

 

O espaço de aplicação das aulas, ensaios, estudos, concertos 

didáticos e apresentação possuem acesso a cadeirantes e 

portadores de deficiência.  

Serão proporcionadas cotas especiais de ingressos a instituições 

que desenvolvem trabalhos com este público. 

 


