
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES ( PÔSTER )

NOME: LANNA GAGLIARDI TINOCO

TÍTULO: PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: FORÇA POTENTE NA REVELAÇÃO DE MODOS DE CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA

AUTORES: DENISE ANDRADE DE FREITAS MARTINS, LANNA GAGLIARDI TINOCO, LANNA GAGLIARDI TINOCO, DENISE ANDRADE DE FREITAS MARTINS

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAEx

PALAVRA CHAVE: PRÁTICAS SOCIAIS E PROCESSOS EDUCATIVOS; PRÁTICAS ARTÍSTICAS. 

RESUMO

O Projeto Escrevendo o Futuro (PEF) – (Re) cortando papéis, criando painéis é um projeto de extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG, Unidade Ituiutaba,

em parceria com o Conservatório Estadual de Música “Dr. José Zóccoli de Andrade”, a Escola Estadual Governador Bias Fortes. Este ano contamos com a participação do CIME

Tancredo de Paula Almeida. A partir das atividades realizadas, procuramos compreender os processos educativos decorrentes da prática social realizada junto ao PEF. Os

conhecimentos e experiências advindos das relações criadas a partir dessa convivência dão mostras das diferentes interpretações e significações de mundo para cada estudante,

tendo em vista as novas possibilidades, frente às dificuldades de acesso e aproximação de acordo com o meio social em que vivem. Os encontros são realizados no

Conservatório às quartas-feiras, eventualmente nas escolas de educação básica. As atividades envolvem práticas artísticas e musicais, como a criação do musical A Formiga Juju

e o Professor Moskito, inspirado em conto homônimo de Cristiana Pereira. Os referenciais teóricos utilizados se apoiam principalmente no conceito de práticas sociais e

processos educativos, de professores e pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), no conceito de interculturalidade de Stuart Hall e nas propostas de

jogos teatrais para sala de aula de Viola Spolin. Até o momento, podemos considerar que houve um aumento significativo da disciplina e concentração dos estudantes (em

contato com os instrumentos musicais), da autoconfiança e do orgulho individual de cada um/a, quando tem suas ideias e sugestões acatadas pelo grupo no processo de

construção-reconstrução das atividades propostas. 
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