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RESUMO

Resumo: O Projeto Escrevendo o Futuro – PEF (Re) cortando papéis, criando painéis, uma atividade de extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais-Unidade Ituiutaba,

em parceria com a E. E. Gov. Bias Fortes e o Conservatório Estadual de Música “Dr. José Zóccoli de Andrade”, busca contribuir com o processo de socialização e formação de

crianças, estudantes no 4º ano da educação básica. As práticas realizadas envolvem atividades em música, teatro e literatura e os encontros acontecem semanalmente.

Participam desse projeto estudantes da escola de educação básica, estudantes do curso de Psicologia da UEMG/Ituiutaba e professores/as da escola de música. Nas atividades

realizadas, existe uma busca pela valorização e reconhecimento da cultura do povo brasileiro, a partir da participação colaborativa entre todas as pessoas envolvidas. Não existe

a ideia de que uma única pessoa manda e outras obedecem, mas uma troca de ideias, conhecimentos, experiências, de modo dinâmico e interativo, promovendo, assim, a

existência de uma prática social com base no espírito da cooperação e da criatividade. Como autoras desse trabalho e pessoas participantes no PEF, podemos considerar que as

crianças que desse projeto participam dão mostras de forte interesse em aprender, além de satisfação quando se apresentam em público, por ocasião das performances

cênico-musicais criadas. Sabemos que as crianças, em geral são ensinadas a chamar seus professores de “tio/tia”, “professor/professora”. Nos encontros do PEF, esses termos

são poucos utilizados, as pessoas se dirigem umas às outras por seus nomes ou apelidos carinhosos que as próprias crianças sugerem. Ainda, perguntados/as sobre o projeto,

dizem: “Acho muito legal, pois aprendemos a tocar xilofones”. Consideramos que projetos dessa natureza são potentes no aumento da autoestima e satisfação pessoal de cada

participante colaborador/as, frente ao estado de felicidade manifesto no processo e resultado das atividades.
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