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Educação Musical, Democracia e 

 Práticas Emancipatórias:  perspectivas e abordagens 
 

  

O tema do III Seminário Nacional do Fladem Brasil se ocupará de reflexões,             

discussões e interações sobre demandas para o campo da Educação Musical em diálogo             

com o pensamento latino-americano. Algumas questões são potentes para pensarmos a           

ação desse Seminário: sob quais aspectos o debate sobre democracia é pertinente ao             

campo da educação musical? Quais práticas pedagógico-musicais democráticas são         

necessárias para produzirmos perspectivas emancipatórias, decoloniais, interculturais nos        

espaços de educação? Quais são as possíveis perspectivas, abordagens e desafios frente aos             

movimentos de desmonte democrático da contemporaneidade? Essas são algumas das          

muitas questões que parecem necessárias no debate contemporâneo para uma prática           

pedagógico-musical plural nos diversificados espaços educativos.  

Nossa pauta de debate para o III Seminário Nacional do Fladem Brasil tem como foco               

de discussão os princípios do FLADEM nos quais a Educação Musical é expressa como um               

direito humano, presente ao longo de toda a vida, dentro e fora do âmbito escolar. Assim,                

esse seminário se compromete com tais princípios, pois concebem a educação pela arte             

como um processo permanente de aprendizagem e integração das linguagens expressivas,           

visando o desenvolvimento da pessoa humana comprometendo-se a articular e fomentar o            

debate para a implementação de políticas educativas e culturais favoráveis à realização            

plena destes princípios. 

Para tanto, convidada está a comunidade de mestres e grupos de tradição,            

estudantes, docentes, pesquisadores em diferentes campos de atuação, para apresentarem          

as suas práticas pedagógicas, pesquisas, produções artísticas sobre essa temática tão           

pertinente para a área da Educação Musical no Brasil. A programação do evento constará de               

grupos de trabalho com comunicações orais, sessão de pôsteres, minicursos, rodas de            

conversa, mesa redonda e apresentações musicais. Também participarão do III Seminário           

Nacional do Fladem Brasil palestrantes nacionais e internacionais que compartilharão seus           

conhecimentos e experiências a partir de distintas e plurais perspectivas epistemológicas,           

teóricas e metodológicas por meio de conferências, minicursos e rodas de conversa. 

O objetivo central do Seminário é subsidiar o debate, o intercâmbio e a elaboração              

de estratégias que favoreçam a produção científica, a formação profissional, as práticas            

pedagógico-musicais, ações sociais e participação de profissionais da área na discussão de            



temas que fomentem políticas públicas que enfoquem a valorização das identidades           

latino-americanas. Especificamente objetivamos: 

● Oferecer um espaço de reflexão, análise e intercâmbio acerca dos processos de            

Educação Musical nos distintos contextos sob a ótica do ideário pedagógico do            

FLADEM, enquanto perspectivas e abordagens possíveis; 

● Oferecer aos participantes opções de trocas de experiências e análise de situações            

concretas a partir da realidade municipal, estadual, nacional e continental, buscando           

o desenvolvimento de ideias e práticas em função da temática central do Seminário; 

● Sistematizar a ação das seções regionais do Fladem Brasil/FLADEM com a finalidade            

de contribuir para o fortalecimento das mesmas, com vistas a uma ampla e contínua              

projeção nas políticas públicas em Educação Musical no Brasil, enquanto projeto           

emancipatório; 

● Debater temas fundamentais para a Educação Musical no país, evidenciando a região            

bem como a cidade que sedia o evento e contemplando a diversidade de espaços,              

situações e estratégias de ensino da música; 

● Discutir caminhos, perspectivas e formas de atuação no campo da pesquisa e do             

ensino que possam contemplar a diversidade cultural, promovendo uma Educação          

Musical democrática. 

● Fortalecer a Educação Musical brasileira e latino-americana, promovendo a         

divulgação dos trabalhos que o Fladem Brasil/FLADEM têm realizado, ampliando o           

seu campo de discussão e atuação, e possibilitando novas associações de           

profissionais e estudantes da Educação Musical. 

Áreas Temáticas 

 

O Seminário centra-se nas análises e formulações de propostas e no intercâmbio de             

resultados de pesquisas concluídas, pesquisas em andamento e experiências         

pedagógico-musicais diretamente relacionadas com a temática desta edição. Estão previstas          

atividades diversificadas em função das necessidades formativas, do intercâmbio         

acadêmico-científico e da construção político-epistemológica que o Fladem Brasil/FLADEM         

vem refletindo em suas ações. Os participantes poderão escolher, a partir da publicação do              

programa, aquelas que mais interessam diante de suas próprias necessidades. Todo o            

Seminário estará embasado por quatro Áreas Temáticas/Grupos de Trabalho. Os Grupos de            

Trabalho (GT) têm objetivo de promover reflexão, debate e construção de saberes            

focalizados em pesquisas e em propostas pedagógico-musicais. São eles: 

  



GT 1 

Formação, Cotidiano e Educação 

Musical 
● Formação inicial e continuada de 

professores de Educação Musical 

na contemporaneidade. 

● Práticas pedagógico-musicais do 

cotidiano como processo de 

formação docente. 

● Saberes necessários à prática 

pedagógico-musical autônoma e 

significativa dos/as estudantes. 

● Formação docente diante de 

modelos abertos em Educação 

Musical. 

● Diálogos e interações com 

pedagogias latino-americanas: 

conhecer, refletir e dialogar com 

a produção latino-americana da 

Educação Musical. 

● A pesquisa em Educação 

Musical como geradora de 

mudanças concretas e 

significativas no século XXI. 

GT 2 

Democracia, Criação Musical e Práticas     

Emancipatórias 
● Pedagogias abertas e o 

pensamento latino-americano no 

processo de invenção. 

● Práticas democráticas 

significativas em processos 

pedagógico-musicais 

emancipatórios em diversos 

espaços educativos 

● Dos conhecimentos 

subalternizados à visibilidade: a 

produção de conhecimento como 

prática emancipatória. 

● Projetos criativo-musicais que 

promovam Epistemologias plurais 

na Educação Musical. 

  

  

  

  

 



GT 3 
Educação Musical, Políticas 

Públicas e Currículos 
● Decolonialidade na e para a 

prática pedagógico-musical 

como exercício para a 

reinvenção da Escola; 

● Currículo emancipatório de 

Educação Musical nos 

diversos espaços de ensino e 

de aprendizagem; 

● O FLADEM como potencial 

impulsionador de políticas 

públicas frente às definições 

curriculares e aos possíveis 

processos de exclusão e de 

limitação da Educação 

Musical como disciplina; 

● Perspectivas interseccionais, 

cotidiano e Educação Musical 

como amplo espaço para a 

formação humana. 

● A Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e a 

Educação Musical no Brasil: 

reflexões, discussões e 

desafios. 

GT 4 
Culturas, Pluralidade 

Epistemológicas, Sociedades e 

Educação Musical 
● Processos de aprendizagem na 

formação das identidades culturais; 

● Interculturalidade crítica como 

perspectiva para práticas 

pedagógico-musicais; 

● Sociedades, Territorialidade se 

Diversidade Musical: seus recursos, 

abordagens, ética e estética na 

construção das narrativas; 

● Performances como práticas 

estéticas, poéticas e políticas no 

enredo da produção de saberes e 

conhecimentos. 

 

 

 Programação 

 

O Fladem Brasil busca em suas ações, sejam elas seminários, fóruns , jornadas etc.              

tem por intenção oferecer aos participantes uma diversidade de atividades com vistas a que              



seus participantes possam, em alguma medida, serem protagonistas na programação de           

diversas formas. Assim, a programação do III Seminário Nacional Fladem Brasil incluirá: 

Conferência na qual debateremos o tema central desta convocatória; 

Minicursos variados desenvolvidos por educadores musicais do Brasil e de diferentes países 

da América Latina, contando também com a participação ativa de Mestres de Tradição; 

Grupos de Trabalho com objetivo de promover reflexão, debate e construção de saberes             

focalizados em comunicações orais de pesquisas concluídas e em andamento, bem como de             

relatos de experiência; 

Sessão de Pôster na qual se mostrará resultados de pesquisas e projetos de pesquisa em               

andamento, bem como relatos de experiência. Estes trabalhos estarão postos em formato            

de banner em local a ser designado posteriormente; 

Lançamento de livros recém-publicados e que possuam relevância para a discussão do tema             

do III Seminário bem como em consonância com os princípios do FLADEM; 

5ª Assembléia Ordinária do Fladem Brasil na qual deliberaremos assuntos que dizem            

respeito à associação Fladem Brasil, bem como a apresentação do relatório de gestão anual              

(2017-2020) e eleição de nova diretoria; 

Apresentações Musicais pautadas na variedade artístico-pedagógico-cultural do Brasil e/ou         

dos demais países da América Latina. 

 

Modalidades de apresentação de trabalhos 

 

Comunicações Orais 

O objetivo desses espaços de intercâmbio é motivar a reflexão sobre os resultados obtidos              

ou a serem obtidos a partir de diferentes tipos de pesquisa ou projetos relacionados à               

Educação Musical, com base nos Grupos de Trabalho propostos a este seminário. As             

intervenções são resultado de formulações teóricas e de experiências práticas dos           

proponentes. Abordam-se estudos empíricos ou projetos vinculados a realidades concretas,          

bem como propostas teóricas, conceitualizações, entre outros. Nesse espaço o(s)          

proponentes(s) terão 15 minutos para expor sua pesquisa ou relato de experiência e             

momento para responder questões advindas dos participantes do Seminário. As          



comunicações orais poderão ser apresentadas nos seguintes formatos: Comunicação de          

pesquisa em andamento, comunicação de pesquisa concluída, relato de experiência. 

Comunicação de Pesquisa em Andamento 

Os trabalhos inscritos nessa modalidade deverão abordar uma questão de pesquisa em            

Educação Musical explicitando os objetivos da investigação, os pressupostos teóricos e os            

procedimentos metodológicos previstos e/ou utilizados. A proposta deverá destacar ainda a           

contribuição que a pesquisa oferecerá para a área de Educação Musical e para a produção               

científica em geral. 

Comunicação de Pesquisa Concluída 

Nessa modalidade as propostas deverão consistir em trabalhos originados de pesquisas           

concluídas, explicitando os objetivos da investigação, bem como os pressupostos teóricos e            

os procedimentos metodológicos que foram utilizados. Os trabalhos devem destacar os           

resultados e as conclusões obtidas a partir do processo investigativo. 

Relato de Experiência 

Os trabalhos enviados para essa modalidade deverão descrever uma experiência em           

Educação Musical já realizada ou em desenvolvimento, explicitando os fundamentos          

teóricos e práticos que alicerçaram a proposta. 

Pôster 

Nesta modalidade serão aceitas submissões de resultados parciais de pesquisas e projetos            

de pesquisa em andamento (introdução, objetivos, metodologia, resultados esperados e          

referências), bem como relatos de experiência (introdução, objetivos, metodologia,         

resultados, conclusão e referências). Os trabalhos serão expostos durante os quatro dias do             

evento, devendo ser colocados e retirados no local de exposição (a ser determinado) no dia               

e hora marcados pela organização. Deverão ter as seguintes dimensões: 120 cm. (altura) X              

80 cm. (largura), em papel. 

Apresentação Musical 

As sessões de apresentação musical serão compartilhadas entre dois ou mais grupos            

musicais, dentre eles convidados e selecionados, dependendo da disponibilidade estrutural          

do seminário. Nessa modalidade o proponente deverá explicitar além da proposta de            

apresentação, a duração do espetáculo de acordo com as seguintes possibilidades: 30            

minutos ou 60 min. O proponente deverá também, inserir como dados anexos da             

submissão currículo resumido dos principais envolvidos em até 150 palavras , 03            

fotografias (mínimo de 300 dpi) para a apreciação e divulgação, especificações das            



necessidades técnicas e link do youtube com gravação de até 10 minutos da             

performance a ser exibida com descrição das obras da obra(s) ou parte da(s) obra(s),              

caso sua duração ultrapasse 10 minutos. Se a proposta envolver várias peças curtas, o              

vídeo poderá conter duas dessas obras privilegiando estilos/ritmos contrastantes. O          

tempo alocado no programa considera a apresentação de todos os grupos e será dividido              

com equidade, sendo rigorosamente cumprido como um sinal de respeito aos participantes. 

 Minicurso 

Os minicursos submetidos ao III Seminário Nacional do Fladem Brasil deverão apresentar            

temática contemporânea e relevante para a área e/ou para a formação de educadores             

musicais em diversos aspectos. Os proponentes devem preparar uma proposta de minicurso            

que dure duas horas. Dentro do texto o autor precisa colocar qual o(s) objetivo(s) do               

minicurso, bem como a metodologia utilizada na aula a ser dada e quais as bases teóricas                

que fundamentam a ação formativa em questão. O(s) autor(xs) será responsável em            

observar as regras de submissão nesta modalidade bem como em procurar providenciar            

materiais para a execução do minicurso que fujam àqueles materiais de uso mais comum,              

como computador e projetor, materiais estes que serão, na medida do possível,            

disponibilizados. 

Normas de participação no evento 

 

As inscrições para o III Seminário Nacional Fladem Brasil serão realizadas somente pela             

página virtual do evento na internet por meio do endereço www.fladembrasil.com.br. Os            

interessados devem observar as diferentes categorias de inscrição e efetuar o pagamento            

naquela que melhor se adequar.  

Os participantes podem se inscrever como ouvintes ou com apresentação de trabalho.            

Tanto um quanto outro terão direito a participar dos minicursos, palestras, conferências,            

apresentações artísticas e outras atividades programadas ao evento. Para se inscrever nos            

minicursos é preciso selecioná-los, dentro da programação, assim que eles forem           

divulgados. Fique atento pois os minicursos provavelmente terão limite de vagas.  

Os participantes interessados em submeter trabalhos devem estar atentos às seguintes           

condições: 

● Todos os autores e coautores de trabalho submetidos devem estar em dia com a              

anuidade do Fladem Brasil (exceto alunos da UNILA) e efetuar a inscrição no evento; 

● O(s) trabalho(s) que tenham mais de um autor devem ser submetidos uma única vez              

por um dos autores. Não será indicado o número de máximo de autores em cada               

trabalho sendo possível que um pesquisador seja coautor em mais de um trabalho; 

http://www.fladembrasil.com.br/
http://www.fladembrasil.com.br/


● Cada autor poderá submeter até três trabalhos seja de forma individualizada ou em             

coautoria; 

● Ao submeter o trabalho para as modalidades de comunicação oral ou pôster o autor              

deverá indicar qual GT sua proposta melhor se adequa; 

● As normas de submissão de cada modalidade estão disponíveis no site do evento.             

Cada modalidade possui uma norma e template próprio. São elas: comunicação oral,            

pôster, relato de experiência, apresentação musical e minicurso; 

● As propostas submetidas na modalidade Comunicação Oral deverão ser feitas da           

seguinte forma: artigo completo (de 2000 a 3000 mil palavras); 

● As propostas submetidas nas modalidades pôster, minicurso e relato de experiência           

deverão ser realizadas da seguinte forma: resumo expandido (de 500 a 1000            

palavras); 

● Todos os trabalhos aprovados e efetivamente apresentados farão parte dos anais a            

ser finalizado e disponibilizado por meio do site do Fladem Brasil um mês após o               

término do III Seminário;  

● Os trabalhos submetidos na categoria Apresentação Musical também necessitam de          

preenchimento de dados em template específico para isso. O template servirá para            

garantir que as informações sobre essa modalidade fiquem registrada nos anais. As            

normas de preenchimento estarão dentro do próprio template disponibilizado no          

site de inscrições; 

● Serão publicados nos anais apenas aqueles trabalhos cujas recomendações do          

Comitê Científico sejam atendidas a tempo, dentro do prazo estabelecido no           

cronograma anexo, prazo este que antecede à realização do III Seminário; 

● Espera-se que todas as propostas de participação com trabalhos se adequem e sejam             

também consoantes à temática do III Seminário Nacional do Fladem Brasil, devendo            

favorecer análises e reflexões em torno de um ou vários destes aspectos; 

● Os trabalhos devem ser, de preferência inéditos e preparados especificamente para           

do III Seminário Nacional do Fladem Brasil, uma vez que se busca gerar e promover o                

pensamento pedagógico musical latino-americano; 

● O Comitê Científico levará em conta a inclusão de trabalhos os quais não se              

evidencie uma relação direta e relevante com a temática do evento. Nesse sentido, o              

Comitê poderá sugerir alterações nos mesmos, visando propiciar seu êxito máximo           

de participação e profundo diálogo; 

● Todos os trabalhos submetidos ao III Seminário Nacional Fladem Brasil,          

independente da modalidade, contará com avaliação por pares duplo-cega cujos          

nomes e filiação institucional dos autores e dos avaliadores se manterão           

confidenciais durante todo o processo de revisão; 

● É de extrema importância que o(s) autor(es) se certifique(m) que, ao submeter seu             

trabalho a um determinado GT, ele deverá acompanhar todas as discussões bem            

como as apresentações de trabalhos até o final do Seminário. 

 

 



O Seminário está dirigido ao público de: 

 

Mestres e Grupos de Tradição Cultural; 

Educadores, Educadores Musicais dos diferentes níveis educacionais; 

Representantes e/ou dirigentes institucionais; 

Professores de outras linguagens artísticas; 

Profissionais e educadores de campos de conhecimento afins; 

Estudantes de Música e Educação Musical (Graduação e Pós-Graduação); 

Pesquisadores; 

Pessoas interessadas no campo da Educação Musical. 

  

Cronograma 

 

  

Datas Ações 

15 de dezembro de    

2019 

Lançamento da Convocatória  

5 de janeiro até 4 de      

abril de 2020 

Inscrição no III Seminário Nacional Fladem Brasil 

1 de janeiro até 17     

de fevereiro de   

2020  

Submissão dos Trabalhos 

15 a 29  de fevereiro 

de 2020 

Avaliação dos Trabalhos 



01 a 05 de março de 

2020 Divulgação por e-mail dos aceites de trabalho 

15 de março de 2020 
Entrega da versão final dos trabalhos aprovados 

20 de março de 2020 
Divulgação de data e horário de apresentação do trabalho 

1 de abril de 2020 Início do III Seminário Nacional Fladem Brasil 

4 de abril de 2020 Encerramento do III Seminário Nacional Fladem Brasil 

  

 Inscrições 

 

  

Categoria Até 

31/01/2020 

Até 

29/02/2020 

Até 

03/04/2020 

Associados ao FLADEM, comunidade 

interna da UNILA e Profissionais de 

Educação do Município e do Estado do 

Paraná 

  

R$100,00 + 

taxas 

  

R$120,00 + 

taxas 

  

R$150,00 + 

taxas 

Não associados FLADEM e comunidade 

externa da UNILA e Profissionais de 

Educação do Município e do Estado do 

Paraná 

  

R$150,00 + 

taxas 

  

R$170,00 + 

taxas 

  

R$190,00 + 

taxas 

  

Ø Estudantes da UNILA – R$10,00 + Taxas (Independemente do período. Isentos 

de anuidade) 

Ø Inscrições no credenciamento e durante o evento: R$ 190,00 
 



Para participação, em qualquer uma das categorias de submissão de trabalhos, com exceção             

de alunos da UNILA, é necessário à todos os autores serem membros do FLADEM por meio                

da Seção Nacional Fladem Brasil, associando-se diretamente através do site:          

www.fladembrasil.com.br e pagando a anuidade 2020, conforme instruções presentes no          

site. É preciso também, que todos os autores estejam inscritos no evento. 

Entretanto, para assistir a toda programação do evento e, inclusive, participar das oficinas             

basta somente realizar a inscrição em: www.fladembrasil.com.br. 

 

Coordenação Geral e Comitê Científico do  

III Seminário Nacional do Fladem Brasil 

http://www.fladembrasil.com.br/
http://www.fladembrasil.com.br/
http://www.fladembrasil.com.br/
http://www.fladembrasil.com.br/

