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RESUMO

Na atualidade, os diferentes meios de comunicação têm veiculado o trabalho de diferentes iniciativas sociais e educativas que usam a música para 
buscar mudar, de alguma maneira, a realidade de crianças, jovens e adultos de uma determinada comunidade, contribuindo com seu 
desenvolvimento como cidadão atuante na sociedade na qual está inserida, oferecendo oportunidades para seu crescimento. É, portanto, 
partindo desta realidade, que esta pesquisa se edificou com o objetivo de investigar como a educação musical pode contribuir com a inclusão 
social de crianças em situação de vulnerabilidade social. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa empírica, de abordagem qualitativa, em forma 
de estudo de caso. O estudo foi desenvolvido em uma ONG do DF que desenvolve projetos educativos por meio da música. O objetivo da 
instituição é contribuir socialmente com crianças em situação de vulnerabilidade social, dando-lhes, também, a oportunidade de desenvolverem 
competências profissionais no ramo musical. Foram utilizados como instrumentos de pesquisa a entrevista semiestruturada e o grupo focal. Este 
foi desenvolvido com sete crianças atendidas pela ONG e aquela foi realizada com a vice-presidente da instituição. A análise dos resultados 
permitiu verificar que, para a vice-presidente, a música tem o poder de transformar a vida das pessoas, influenciando a mudança de 
comportamento e de personalidade e contribuindo para a aprendizagem da criança. Isso porque, as propostas de ensino da ONG são baseadas 
em métodos que provocam dos alunos todo o interesse por aprender música e de renovarem-se através dela. Estas mudanças descritas são 
observadas pela equipe pedagógica por meio de práticas avaliativas do próprio trabalho, por meio das quais se busca observar o histórico 
comportamental da criança, sua participação no projeto, seu relacionamento com os pares e as características pessoais de cada uma.  Já para as 
crianças, a música favorece o processos de socialização e comunicação, lhes permite um futuro profissional e os ajuda a desenvolver a capacidade 
de análise crítica do contexto vivenciado. Assim, verifica-se que a ONG tem obtido sucesso no cumprimento de seus objetivos, pois tem-se 
observado mudanças comportamentais das crianças, a diminuição no índice de ociosidade de crianças e a qualificação profissional e colocação no 
mercado de vários jovens que participam do projeto. Com isso, denota-se que, neste caso estudado, o projeto tem alcançado a dimensão social 
da arte, pois, além de alcançar os objetivos de produção, expressão e estética em arte, a música tem favorecido mudanças sociais, subjetivas e 
econômicas naquele espaço social.
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