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RESUMO

Este texto tem por objetivo suscitar reflexão sobre a relação estudante/professor(a) com base nas experiências vivenciadas no projeto de extensão universitária Projeto

Escrevendo o Futuro (PEF): (re) cortando papéis, criando painéis, cujo objetivo é contribuir com o processo de formação e socialização de estudantes de escola pública. O PEF,

além de projeto de extensão, é objeto de pesquisa, quando busca identificar e compreender os processos educativos decorrentes de práticas artísticas musicais dialógicas

interculturais, tendo como referência os princípios pedagógicos do educador brasileiro Paulo Freire (2014). Constitui-se em uma atividade interinstitucional, envolvendo a

Universidade do Estado de Minas Gerais, o Conservatório Estadual de Música “Dr. José Zóccoli de Andrade” e a Escola Estadual Governador Bias Fortes. As atividades

desenvolvidas no PEF são realizadas semanalmente no período matutino no Conservatório, junto aos estudantes da escola Bias Fortes, integrantes da Educação Integral, cujas

ações envolvem práticas artísticas e musicais. De acordo com nossa vivência e participação no PEF, observamos o quão são importantes atividades extracurriculares para o

desenvolvimento e desempenho dos/das estudantes em questão, uma vez que tais estudantes se mostraram comprometidos e empolgados com todas as atividades realizadas.

Embora o projeto esteja em andamento, são significativas as nossas observações e compreensões a respeito da relação, e vínculo instituído, entre estudante/professor(a), pois

configura-se em uma história coletiva de significados, forjados pela experiência estética propiciada pelo contato com as diferentes manifestações artísticas e culturais (música,

teatro, literatura). As vivências estéticas e momentos de reflexão das diferentes manifestações artísticas revelaram-se como forças potentes no estabelecimento de laços de

afetividade e confiança, além da ressignificação daquilo que já estava automatizado (SANCHEZ-VASQUEZ, 1999).

Projeto 1


