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Tenciona-se apresentar o relato de uma atividade desenvolvida no projeto¨ Contadores de Histórias¨, como
parte integrante do estágio supervisionado, conforme as exigências do Curso de Letras do  CESUMAR –
Centro Universitário de Maringá. As atividades centraram-se num tópico: A música. Atividade esta, que foram
realizadas em uma casa de repouso para idosos, localizada no centro do Município de Maringá, no período de
17, 18 e 19 de junho de 2005. A música, uma manifestação inata  de todos, numa interação multidisciplinar.
Serviu de agente motivador para aquela clientela segregada, alheia aos acontecimentos, necessitada de
convivência e entretenimento. Chegando ao local, os estagiários cantaram durante alguns minutos,
acompanhando as letras digitadas e selecionadas. O repertório, aquele momento, especificamente do gênero
serestas, transmitiu animação e invocou recordações em todas as pessoas presentes na entidade, os
proprietários, funcionários e idosos. Finalizando o momento dos cantos iniciais, adentrou-se na sala de
recepção, fez-se a apresentação individualmente, esclarecendo o objetivo da visita. Os idosos foram
organizados em círculo, possibilitando, assim, melhor visualização entre si, oportunizando a socialização e a
interação planejada. Os músicos contribuíram muito como voluntários e puderam, junto aos estagiários, atuar
com eficácia na condução da animação dos encontros e também na coordenação da regência musical.
Cantaram-se vários gêneros musicais, especialmente antigas melodias de serestas. Os idosos sugeriram
também outras músicas de suas preferências: de religiosidade, de tempo de infância, ou que iam recordando,
conforme o direcionamento das apresentações. As pessoas observaram  com muita atenção, havendo
cumplicidade e entrosamento; houve participações significativas através de palmas e principalmente, cantando
cantigas diversas. Em suma, analisa-se o resultado como positivo, pois se conseguiu interação com os idosos
que participaram ativamente das atividades realizadas conforme o cronograma do projeto. 
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