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RESUMO

Este artigo 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 é identificar e compreender os processos educativos decorrentes da práxis musical dialógica intercultural

realizada junto à comunidade participante do projeto de extensão, Projeto Escrevendo o Futuro (PEF) - (Re) cortando papéis, criando painéis, do qual participam estudantes e

professores/as de três instituições (UEMG/Ituiutaba, Conservatório Estadual de Música “Dr. José Zóccoli de Andrade” e Escola Estadual Governador Bias Fortes). Como

referencial teórico, esse projeto de pesquisa se apoia principalmente no conceito de práticas sociais (OLIVEIRA ET. AL, 2014) e interculturalidade (CANDAU, 2008; FLEURI, s/d).

A pesquisa é de caráter qualitativo e inspiração fenomenológica. Os encontros acontecem semanalmente e são rigorosamente registrados em diários de campo, principal

instrumento de coleta de dados (com posterior análise), além de registros fotográficos, desenhos, texto escritos e falas dos/as participantes (estudantes e educadores/as). A

pesquisa encontra-se em fase de coleta de dados. De acordo com nossas observações, os participantes se mostram motivados, quando participam de modo colaborativo e

criativo na realização das atividades propostas. Consideramos, mesmo que parcialmente, que práticas sociais envolvendo música, teatro e literatura, além de promover

aprendizagens musicais e artísticas, são potentes na melhoria da autoestima e processos de socialização e convivência criativa e cooperativa.
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