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SUGESTÃO DE PAUTA  
 

EVENTO DEBATE O ENSINO DE MÚSICA OBRIGATÓRIO NO BRASIL 

Sugestões de Imagem: imagens de aulas de música em escolas, imagens de instrumentos musicais, imagens de 
edições anteriores e imagens Associação Brasileira de Educação Musical, das aulas de música na UFPA e na Uepa, do 
Conservatório Carlos Gomes, etc. 

Informações 

A partir de 2012 o ensino de música passa a ser obrigatório na grade curricular das escolas brasileiras. No período de 7 
a 9 de novembro, a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade do Estado do Pará (UEPA) promovem o 
VII Encontro Regional Norte da Associação Brasileira de Educação Musical que acontece no campus I da UEPA. 
Entre os objetivos do evento estão a discussão do tema em relação ao cenário nacional e a contextualização dos 
debates em relação a realidade da Amazônia, em especial, do Pará. 

Educação Musical é a área que estuda questões relativas aos processos de ensino e aprendizagem de música. Na 
Amazônia, no período colônia, há registros do uso da música pelos Jesuítas para catequizar, mas também para como 
ferramenta usada para o ensino de leitura e matemática.  

Por fazer parte do cotidiano e seja um campo infinito para a educação, os processo de ensino e aprendizagem por meio 
da música e da própria música acontecem não só em ambientes institucionalizados, como escolas e conservatórios, 
mas também na família, na igreja, nas manifestações culturais, nos grupos de amigos, entre outros. Por isso, o tema do 
Encontro da Associação Brasileiras de Educação Musical este ano é "Educação Musical em Perspectiva: tecnologia, 
inovação e inclusão".  

A programação inicia no dia 7 de novembro com a conferência "Educação Musical em Perspectiva: tecnologia, 
inovação e inclusão" e em seguida iniciam vários fóruns. No dia seguinte acontecem as mesas redondas que tratam de 
temas como a tecnologia e sua relação com a educação musical e formação de professores da área e os Grupos de 
Trabalhos (GT's), nos quais alunos, professores e pesquisadores podem inscrever trabalhos sobre o tema deste ano. No 
último dia continuam as mesas e a apresentação de trabalhos e a programação encerra com uma apresentação musical. 

Os Grupos de Trabalhos são divididos em três eixos temáticos: Epistemologia da Educação Musical, Ensino e 
Aprendizagem em Educação Musical e a Formação do Educador Musical. Segundo o professor Alexandre Contente, a 
realização do Encontro Regional Norte é importante para que estudantes e profissionais do ensino da música da nossa 
região estejam integrados às discussões nacionais, mas também para que os temas de interesse sejam pensados em 
nosso contexto particular. 

Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) - Foi criada em 1991e possui em seu quadro de associados 
pesquisadores, professores, estudantes, profissionais da área de música e da educação que pretendem refletir e dialogar 
sobre educação musical. 

“Espero que as discussões empreendidas e os trabalhos apresentados no Encontro favoreçam a consolidação da 
educação musical na região Norte, não só em termos científicos, mas também políticos. Enfim, espero que seja um 
sucesso”, diz o professor em relação a expectativa do evento. 
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O evento é destinado a pesquisadores, professores e estudantes da área. As inscrições podem ser realizadas pelo 
endereço eletrônico http://migre.me/btsVm e a taxas variam de acordo com a categoria. Estudantes associados pagam 
R$ 10 e não associados pagam R$ 20, professores associados R$S 30 e não R$ 40 e profissionais pagam R$ 30 ou 60. 

Serviço: 

VII Encontro Regional Norte da Associação Brasileira de Educação Musical 
Data: 07 a 09 de novembro de 2012 
Local: Campus I (CCSE) da UEPA. 
Informações: (91) 3241-5801 

Leia mais sobre as pesquisa da UFPA sobre a educação musical nas edições do Jornal Beira do Rio 
Ensino de música passa a ser obrigatório: http://migre.me/bAeLx 
Cantando para aprender história: http://migre.me/bAeMB  
Ensinando música para alunos especiais: http://migre.me/bAeQo  
 

Contatos: 
● Coordenadoria de Imprensa e Informação da Assessoria de Comunicação da UFPA 
Fone: 3201.7463 / 3201 8039 / 8272.1100  
E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 


