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RESUMO

Este texto se refere ao projeto de pesquisa Desvelando para (Re) significar: processos educativos decorrentes de uma práxis musical dialógica intercultural, da Universidade do

Estado de Minas Gerais (UEMG) – Unidade Ituiutaba. O objetivo principal foi identificar e compreender os processos educativos decorrentes de uma prática social, envolvendo

atividades artísticas e musicais, realizada junto ao projeto de extensão Projeto Escrevendo o Futuro (PEF) - (Re) cortando papéis, criando painéis, também da UEMG, Ituiutaba,

em parceria com a escola de música (Conservatório Estadual de Musica “Dr. José Zóccoli de Andrade”) e a escola de educação básica (Escola Estadual Governador Bias Fortes).

As atividades aconteceram tanto na escola sede como na escola de música e na universidade. Os encontros foram realizados semanalmente entre os meses de março a julho, no

período matutino, entre oito e onze horas da manhã. Participantes no PEF e autoras deste trabalho, sentimos a necessidade de aprofundar os conhecimentos em busca de

melhor compreender a relação entre práticas musicais e o ato de brincar, tendo em vista nossas observações junto ao PEF e revisão de literatura (WINNICOTT, 1975), assim

como nossos entendimentos da Gestalt, Psicodrama e Psicologia Comportamental (PERLS, 1975; MORENO, 1974; SKINNER, 1974), em um diálogo interdisciplinar com o

campo das Artes e Educação. Assim, de acordo com nossa vivência e convivência com as pessoas que desse projeto participam, podemos dizer que as práticas artísticas

(música, teatro e literatura) desenvolvidas, até o momento, se desvelaram como um campo fértil para estudos aprofundados em Psicologia, Arte e Educação, mostrando-se como

grande oportunidade para compreendermos o papel da música e suas relações com o brincar, apoiados, principalmente, nos estudos de Winnicott (1975) sobre o

desenvolvimento da criança. 
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