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– DOSSIÊ –

PRÁXIS DA FORMAÇÃO EM MÚSICA E OS DILEMAS DA
FORMAÇÃO HUMANA EM CENÁRIO DE REPRESSÃO E
VIOLÊNCIA
Micael Carvalho dos Santos1
Resumo: Live em que contextualizo o cenário político internacional e nacional a partir dos
aprofundamentos das desigualdades sociais desveladas pela pandemia causada pela
Covid-19. Retomo as poucas conquistas dos movimentos democráticos no Brasil nos anos
que sucedem o período denominado processo de redemocratização. Em especial, situo as
conquistas das últimas décadas com relação à democratização do ensino e a política de
cotas nas universidades brasileiras. Apresento breves elementos para reflexão sobre o
papel dos regimes autoritários e suas relações com a educação e a arte, destacando o
exercício de controle, censura e enquadramento dos conteúdos morais, políticos e
ideológicos. Aponto os limites na concepção e estruturação de currículos que consigam
romper com o tradicionalismo e o eurocentrismo, na perspectiva da diversidade cultural.
Apresento, por fim, indicações dos possíveis usos da música e da educação musical para
enfrentar a barbárie e todo tipo de autoritarismo nos diversos espaços.
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URL Live: https://youtu.be/dvfSLKns9PE?t=2540
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