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INTRODUÇÃO: O Projeto de Musicalização do CAIC permeia duas das principais áreas de atuação do centro: a educação 
e a integração comunitária, desenvolvendo ações curriculares e extracurriculares. Percebemos que a música ocupa um 
espaço importante na vidas gos estudantes, no que tange as relações sociais, culturais e afetivas. Porém, percebemos que 
o projeto vem produzindo novos sons, provocando novas formas de ouvir e de fazer música, uma vez que, partindo da 
realidade musical vivenciada por cada integrante do projeto, buscamos ampliar os conhecimentos de música e repertório, 
permitindo o acesso cultural muitas vezes negado as comunidades economicamente desfavorecidas.  

METODOLOGIA: O trabalho com o TóCaic! está organizado em encontros semanais com os seguintes grupos: o grupo de 
estudantes que está a mais no projeto, por isso, numa fase mais avançada; outro grupo é o dos estudantes principiantes, 
que integraram o grupo este ano; além disso existe o grupo de estudantes da EJA – Educação de Jovens e Adultos. Cada 
grupo tem no mínimo duas horas de encontro para sua vivencia musical. A dinâmica das aulas não se dá somente com o 
uso do violão, mas com outros recursos metodológicos que permitem o desenvolvimento da musicalidade integrada à 
consciência do movimento musical, vocal e corporal.  

ALGUMAS CONCLUSÕES: A realização destas ações no contexto do CAIC nos permite destacar a relevância de tais 
atividades no contexto de vida de meninos e meninas, homens e mulheres, que encontram nestas oportunidades o acesso 
à vivência e ao pertencimento social e cultural. Percebe-se também a continua mudança de comportamento e maturidade 
nas relações entre os participantes com o grupo, entre si e com o ambiente escolar. Porém, a realidade atual garante que 
tais ações sejam mantidas via projetos e ações muitas vezes isoladas, queremos ressaltar como parte da conclusão deste 
trabalho a necessidade da garantia e da efetivação de políticas públicas que oportunizem maior sustentabilidade, ou seja, 
permita a elaboração de propostas a longo prazo, visando efetivar uma política de atendimento integral à adolescência e a 
juventude em nosso país.  
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