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Informativo Especial da ABEM 

 

 
Abril de 2014 

	  
Prezado(s)	  Sócios(as),	  
	  
Neste	  informativo	  divulgamos	  o	  calendário	  com	  a	  programação	  dos	  eventos	  que	  
serão	  promovidos	  pela	  Associação	  Brasileira	  de	  Educação	  Musical	  no	  biênio	  2014-‐
2015.	  Nosso	  principal	  objetivo	  é	  possibilitar	  a	  todos(as)	  que	  se	  programem	  para	  
participar	  ativamente	  dos	  debates	  e	  reflexões	  nos	  encontros	  regionais	  deste	  ano	  
e	  no	  Congresso	  Nacional	  de	  2015.	  É	  com	  grande	  satisfação	  que	  apresentamos,	  
ainda,	  os	  fóruns	  permanentes	  da	  ABEM,	  com	  o	  objetivo	  de	  intensificar	  as	  
discussões	  e	  consolidar	  ações,	  além	  de	  abrir	  novos	  canais	  de	  comunicação	  para	  os	  
educadores	  musicais	  do	  país.	  	  A	  Diretoria	  da	  ABEM	  espera,	  desta	  forma,	  encontrar	  
e	  contar	  com	  todos(as)	  os(as)	  seus(suas)	  associados(as)	  nestas	  diferentes	  
oportunidades,	  em	  que	  estaremos	  trabalhando	  para	  o	  fortalecimento	  da	  área	  e	  
para	  a	  construção	  permanente	  de	  uma	  educação	  musical	  cada	  vez	  mais	  
comprometida	  com	  a	  ética	  e	  com	  a	  formação	  humana	  em	  seus	  diferentes	  níveis.	  
	  
Até	  breve,	  
	  
Marcus	  Vinícius	  Medeiros	  Pereira	  
Secretário	  da	  ABEM	  

	  
	  

Eventos	  da	  Associação	  Brasileira	  de	  Educação	  Musical	  
2014-‐2015	  

	  
Tema	  do	  Congresso	  Nacional	  e	  dos	  encontros	  regionais	  
	  	  
O	  foco	  central	  das	  discussões,	  debates,	  analises	  e	  reflexões	  do	  Congresso	  
Nacional	  e	  dos	  encontros	  regionais	  será	  Educação	  musical:	  formação	  humana,	  
ética	  e	  produção	  de	  conhecimento.	  O	  tema	  tem	  como	  objetivo	  refletir	  sobre	  a	  
produção	  de	  conhecimento	  em	  educação	  musical	  e	  sobre	  o	  papel	  da	  área	  na	  
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formação	  humana	  nos	  diferentes	  níveis	  e	  contextos	  de	  ensino.	  Essas	  duas	  
dimensões	  (de	  produção	  de	  conhecimento	  e	  de	  formação)	  serão	  analisadas	  
considerando	  os	  desafios	  e	  os	  princípios	  fundamentais	  da	  ética	  no	  âmbito	  da	  
educação	  musical,	  a	  partir	  das	  demandas	  da	  sociedade	  atual.	  A	  discussão	  e	  a	  
análise	  do	  tema	  terão	  como	  eixos	  transversais	  abordagens	  como:	  formação	  de	  
professores;	  inserção	  da	  música	  e	  da	  educação	  musical	  nos	  diferentes	  espaços	  
sociedade;	  desafios	  e	  possibilidades	  para	  o	  fortalecimento	  do	  ensino	  de	  música	  
em	  escolas	  de	  educação	  básica;	  e	  caminhos	  para	  o	  desenvolvimentos	  de	  ações	  e	  
de	  pesquisas	  alicerçadas	  nos	  princípios	  da	  ética	  face	  às	  especificidades	  da	  
sociedade	  contemporânea.	  

	  
	  

Congresso	  Nacional	  da	  Associação	  Brasileira	  de	  Educação	  musical	  

	  
Comemorando	  24	  anos	  da	  ABEM,	  o	  XXII	  Congresso	  Nacional	  da	  Associação	  será	  
realizado	  em	  Natal,	  no	  período	  de	  05	  a	  09	  de	  outubro	  de	  2015.	  O	  Evento,	  
organizado	  pela	  Escola	  de	  Música	  da	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  Grande	  do	  
Norte,	  será	  realizado	  no	  Centro	  de	  Convenções	  do	  Hotel	  Praiamar	  
(http://www.praiamarnatal.com.br).	  A	  chamada	  de	  trabalhos	  para	  o	  Congresso	  
será	  divulgada	  em	  breve,	  ainda	  no	  primeiro	  semestre	  de	  2014.	  Vamos	  todos(as)	  
participar	  ativamente	  do	  nosso	  Congresso	  Nacional	  e	  brindar	  os	  24	  anos	  da	  ABEM	  
com	  mais	  um	  Evento	  rico	  e	  diversificado	  que	  contribua	  efetivamente	  para	  a	  
consolidação,	  cada	  vez	  maior,	  da	  área	  no	  Brasil.	  
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Encontros	  regionais	  da	  Associação	  Brasileira	  de	  Educação	  
Musical	  em	  2014	  
	  
Os	  encontros	  regionais	  da	  ABEM,	  seguindo	  as	  Diretrizes	  da	  Associação,	  abordarão	  
o	  mesmo	  tema	  do	  Congresso	  Nacional,	  mas	  contemplarão	  características	  das	  
diversas	  localidades	  do	  país,	  imprimindo	  às	  discussões,	  fóruns	  e	  outras	  atividades	  
do	  evento,	  singularidades	  de	  cada	  Região.	  As	  chamadas	  de	  trabalhos	  para	  todos	  
os	  cinco	  encontros	  serão	  divulgadas	  nos	  próximos	  dias.	  A	  ABEM	  espera	  contar	  
com	  um	  ampla	  participação	  dos(as)	  seus(suas)	  associados(as)	  e	  de	  estudantes	  e	  
professores(as)	  de	  música	  de	  todo	  os	  estados	  brasileiros.	  
	  
	  
Encontro	  Regional	  Sul	  da	  ABEM	  
	  

	  
Blumenau	  sediará	  o	  XVI	  Encontro	  Regional	  Sul	  da	  ABEM.	  O	  Evento	  acontecerá	  no	  
período	  de	  11	  a	  13	  de	  setembro	  de	  2014	  nas	  dependências	  da	  Universidade	  
Regional	  da	  Blumenau	  (FURB).	  O	  encontro	  está	  sendo	  organizado	  a	  partir	  da	  
parceria	  entre	  a	  FURB,	  a	  Universidade	  do	  Estado	  de	  Santa	  Catarina	  (UDESC),	  a	  
Universidade	  do	  Vale	  do	  Itajaí	  (UNIVALI)	  e	  a	  Universidade	  do	  Planalto	  Catarinense	  
(UNIPLAC).	  
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Encontro	  Regional	  Centro-‐Oeste	  da	  ABEM	  
	  
O	  XIII	  Encontro	  
Regional	  Centro-‐Oeste	  
será	  realizado	  no	  
período	  de	  01	  a	  03	  de	  
outubro,	  em	  Campo	  
Grande.	  O	  evento	  será	  
organizado	  a	  partir	  da	  
parceria	  da	  
Universidade	  Federal	  de	  

Mato	  Grosso	  do	  Sul	  (UFMS)	  com	  a	  Secretaria	  de	  Educação	  de	  Campo	  
Grande	  (SEMED).	  
	  
	  
Encontro	  Regional	  Sudeste	  da	  ABEM	  

A	  cidade	  de	  Vitória	  receberá	  o	  IX	  Encontro	  
Regional	  Sudeste,	  no	  período	  de	  15	  a	  17	  
de	  outubro	  de	  2014.	  A	  organização	  do	  
Evento	  será	  efetivada	  a	  partir	  da	  parceria	  
entre	  a	  Universidade	  Federal	  do	  Espírito	  
Santo	  (UFES),	  da	  Faculdade	  de	  Música	  do	  
Espírito	  Santo	  Maurício	  de	  Oliveira	  (FAMES),	  do	  
Instituto	  Federal	  do	  Espírito	  Santos	  (IFES)	  e	  
da	  Secretaria	  Estadual	  de	  Educação	  do	  
Espírito	  Santo	  (SEDU).	  

	  
	  
Encontro	  Regional	  Nordeste	  da	  ABEM	  

	  
O	  estado	  do	  Maranhão	  sediará	  pela	  primeira	  
vez	  um	  Evento	  da	  ABEM,	  com	  a	  realização	  do	  
XII	  Encontro	  Regional	  Nordeste	  em	  São	  Luis.	  O	  
Evento	  ocorrerá	  no	  período	  de	  29	  a	  31	  de	  
outubro	  de	  2014	  e	  será	  organizado	  pela	  
Universidade	  Federal	  do	  Maranhão,	  contando	  
com	  o	  apoio	  de	  outras	  instituições	  do	  Estado.	  
	  

	  



5	  
 

Encontro	  Regional	  Norte	  da	  ABEM	  

	  
A	  Universidade	  Federal	  do	  Acre	  (UFAC)	  será	  responsável	  pela	  organização	  
do	  VIII	  Encontro	  Regional	  Norte	  que,	  pela	  primeira	  vez,	  acontecerá	  no	  Acre.	  
O	  Evento	  será	  realizado	  na	  cidade	  de	  Rio	  Branco,	  no	  período	  de	  25	  a	  27	  de	  
novembro	  de	  2014.	  
	  
	  
Fóruns	  Permanentes	  da	  ABEM	  

	  
Uma	  novidade	  da	  ABEM	  para	  este	  biênio	  é	  a	  implementação	  de	  fóruns	  
permanentes,	  contemplando	  temáticas	  emergentes	  na	  educação	  musical	  
contemporânea.	  O	  objetivo	  dos	  fóruns	  é	  debater	  e	  analisar	  de	  forma	  continuada,	  
com	  encontros	  presenciais	  e	  discussões	  on-‐line	  na	  página	  da	  ABEM,	  problemas,	  
questões	  e	  perspectivas	  que	  constituem	  eixos	  transversais	  do	  ensino	  de	  música	  
no	  cenário	  nacional.	  Os	  três	  fóruns	  permanentes,	  propostos	  pela	  Diretoria	  da	  
ABEM	  na	  sua	  Carta	  Programa,	  serão	  implementados	  neste	  primeiro	  semestre,	  
visando	  promover	  ao	  longo	  dos	  anos	  de	  2014	  e	  2015	  discussões,	  análises	  e	  
encaminhamentos	  que	  contribuam	  efetivamente	  para	  fortalecimento	  da	  
educação	  musical	  brasileira.	  	  Abaixo	  apresentamos	  o	  cronograma	  dos	  encontros	  
presenciais	  para	  a	  abertura	  dos	  fóruns	  e	  para	  a	  definição	  de	  diretrizes	  de	  
funcionamento	  e	  de	  questões	  e	  perspectivas	  que	  embasarão	  as	  discussões	  a	  
serem	  realizadas	  em	  cada	  fórum.	  
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I	   Encontro	   do	   Fórum	   Permanente	   de	   Pesquisa	   em	   Educação	  Musical	   da	  
ABEM	  

Este	  Fórum	  visa	  analisar	  o	  cenário	  
da	  produção	  de	  conhecimento	  
científico	  em	  educação	  musical	  no	  
Brasil,	  identificando	  tendências,	  
lacunas	  e	  perspectivas	  para	  o	  
avanço	  e	  inovações	  nas	  pesquisas	  
da	  área.	  O	  Fórum	  é	  destinado	  mais	  
diretamente	  a	  pesquisadores	  
profissionais	  e	  professores	  de	  pós-‐
graduação	  relacionados	  	  à	  educação	  

musical.	  Mas,	  assim	  como	  todos	  os	  demais	  fóruns,	  o	  Evento	  é	  aberto	  à	  toda	  
comunidade,	  e	  congregará	  estudantes,	  professores	  e	  outros	  profissionais	  que	  
tenham	  interesse	  na	  análise	  e	  discussão	  da	  pesquisa	  em	  educação	  musical.	  O	  I	  
Encontro	  Presencial	  do	  Fórum	  será	  realizado	  no	  Departamento	  de	  Música	  da	  
Universidade	  de	  Brasília,	  no	  Distrito	  Federal,	  nos	  dias	  23	  e	  24	  de	  maio	  de	  2014.	  
As	  inscrições	  para	  o	  Fórum	  são	  gratuitas	  e	  poderão	  ser	  realizadas	  pelo	  site	  da	  
ABEM,	  a	  partir	  de	  01	  de	  maio	  de	  2014.	  	  
	  
	  
I	  Encontro	  do	  Fórum	  Permanente	  de	  Formação	  de	  Professores	  de	  Música	  

I	  Encontro	  Nacional	  do	  PIBID	  Música	  

	  O	  I	  Encontro	  do	  Fórum	  
Permanente	  de	  Formação	  de	  
professores	  de	  Música	  será	  
realizada	  junto	  com	  o	  I	  
Encontro	  Nacional	  do	  PIBID	  
Música.	  A	  junção	  dos	  dois	  
eventos	  se	  consolidou	  pelo	  fato	  
de	  o	  PIBID	  ser	  um	  dos	  
importantes	  pilares	  das	  
políticas	  públicas	  para	  a	  
formação	  de	  professores	  no	  

Brasil,	  contando	  com	  uma	  ampla	  participação	  dos	  cursos	  de	  licenciatura	  em	  
música.	  Este	  Fórum	  discutirá	  temáticas	  relacionadas	  à	  formação	  de	  professores	  
de	  música	  e	  às	  políticas	  públicas	  direcionadas	  para	  a	  capacitação	  de	  docentes	  no	  
Brasil.	  Visa	  ainda	  mapear	  ações	  de	  formação	  inicial	  e	  continuada	  na	  área	  de	  
música,	  realizada	  nos	  diferentes	  contextos	  de	  formação	  superior	  no	  país.	  O	  
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Evento	  será	  realizado	  a	  partir	  de	  uma	  ampla	  parceria	  da	  ABEM	  com	  a	  
Universidade	  de	  Londrina(UEL)	  e	  o	  34o	  Festival	  de	  Música	  de	  Londrina.	  Este	  Fórum	  
é	  destinado,	  mais	  especificamente,	  a	  professores	  de	  cursos	  de	  formação	  de	  
docentes,	  coordenadores	  de	  cursos	  de	  licenciatura	  e	  estudantes	  em	  formação	  
para	  a	  docência	  em	  música.	  O	  evento	  acontecerá	  em	  Londrina	  nos	  dias	  30	  e	  31	  de	  
maio	  de	  2014.	  Em	  breve	  serão	  disponibilizadas	  mais	  informações	  no	  site	  da	  
ABEM.	  As	  inscrições	  também	  poderão	  ser	  realizadas	  pelo	  site	  da	  Associação.	  
	  
I	   Encontro	   do	   Fórum	   Permanente	   de	   Ensino	   de	   Música	   nas	   Escolas	   de	  
Educação	  Básica	  

Considerando	  a	  emergência	  da	  discussão	  sobre	  a	  formação	  musical	  na	  educação	  
básica,	  sobretudo	  a	  partir	  dos	  avanços	  na	  legislação	  nacional	  para	  a	  
operacionalização	  do	  ensino	  de	  música	  nas	  escolas,	  	  este	  Fórum	  visa	  refletir	  e	  
propor	  concepções,	  objetivos,	  conteúdos	  e	  metodologias	  que	  podem	  fortalecer	  a	  
educação	  musical	  escolar.	  O	  Evento	  é	  direcionado	  a	  professores	  e	  estudiosos	  que	  
têm	  a	  educação	  básica	  como	  foco	  de	  atuação,	  mas	  também	  será	  aberto	  aos	  
estudantes	  e	  profissionais	  em	  geral	  que	  tenham	  interesse	  na	  discussão,	  análise	  e	  
proposição	  para	  o	  ensino	  de	  música	  nas	  escolas.	  O	  Encontro	  presencial	  para	  
implementação	  e	  estabelecimento	  das	  diretrizes	  desse	  Fórum	  será	  realizado	  na	  
Universidade	  Federal	  de	  Pernambuco,	  em	  Recife,	  nos	  dias	  07	  e	  08	  de	  agosto	  de	  
2014.	  As	  inscrições	  para	  o	  Evento	  poderão	  ser	  realizadas	  gratuitamente	  pelo	  site	  
da	  ABEM,	  a	  partir	  de	  01	  de	  junho	  de	  2014.	  
	  
	  
Associados(as)	   da	   ABEM,	   fiquem	   em	   dia	   com	   a	   sua	   anuidade	   2014.	   As	  
informações	   e	   os	   boletos	   para	   pagamento	   estão	   disponíveis	   no	   site	   da	  
ABEM:	  www.abemeducacaomusical.com.br	  


