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Aida Oliveira-

Ao fazer-se uma analise do desenvolvimento da area de Musica
no Brasil, observa-se que houve um crescimento a partir da criayao da
Associayao Nacional de Pesquisa e P6s-Graduayao em Musica 
ANPPOM (1987) e da Associayao Brasileira de Educayao Musical.
Particularmente na area de Educayao Musical, houve um aumento
decisive de organizayao e produyao sistematica, um maior
entrosamento entre os pesquisadores, professores e musicos, e um
melhor posicionamento pontico dos profissionais. Estes dados sao ex
pressos no aumento do numero de contribuiy6es de artigos e comuni
cayoes sobre problemas especlficos da area, na criayao de nucleos de
educayao musical em algumas cidades brasileiras e no aumento da
participayao de associados na entidade enos encontros anuais. Este
quadro positive e animador leva os profissionais a acred~ar cada vez
mais no poder da competencia academica formal e tambem informal.
na comunicayao e coordenayao de trabalhos de forma democratica e
participativa e no poder da informayao e da produyao de conhecimento
com base na resoluyao dos problemas regionais e especificos de for
ma continuada e consistente. ApOs quatro anos de trabalho, as duas
primeiras Diretorias um merecem destaque pela produyao, a despe~o

dos grandes problemas de fa~a de pessoal disponlvel e de recursos

• Oootora em Educa~o Musical pela University of Texas at Austin, USA; Oiretora cia
Escola de Musica da UFBa: Pro". do Curso de P6s-Graduac;ao· Mestrado em Musica da
UFBa.
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materiais, alem cia desgastante realidade educacional brasileira, onde
a MUsica ainda nao tern 0 seu lugar desejado pelos profissionais da
area. Mas apesar destes entraves ec0n6micos, academicos e s6cio
politicos, a ABEM tern conseguido ressa~ar aspectos relevantes para a
sociedade brasileira e urn maior respe~o ao trabalho desenvolvido pelo
professor de MUsica, seja ele do nivel elementar, seja ele do nlvel
universMrio. Urn dos preconce~os quebrados pela ABEM foi 0 de que
a area de educayao musical somente estaria ligada a problemas relaci
onados com 0 ensino de MUsica na escola elementar. Desde os pri
meiros encontros estes tabus comeyaram a ser demolidos.
Instrumentistas, compos~ores, cantores, etnomusic610gos tern partici
pado ativamente das propostas cia ABEM, pois reconhecem que traba
lham na area de MUsica, antes de tudo, como docentes. Hoje esta
barreira esta sendo transposta, desde quando reconhece-se a necessi
dade de uma formayao mais profunda do educador musical e de uma
formayao pedag6gica para as demais areas profissionais em Musica
nas Universidades,reconhecendo-se a irrelevancia e superficialidade
da formayao em Educayao Artistica ou polivalente.

Outra grande conquista da ABEM foi a de conseguir que diversos
educadores apresentassem seus trabalhos publicamente, externando
as suas preocupayiies e diJvidas, abrindo debates e discussoes sobre
detalhes e problemas especificos. Este ponto e de extrema relevancia
para 0 desenvolvimento de uma at~ude critica e reflexiva sobre os
problemas atuais.

Alem destes pontos, observou-se urn aumento de relacionamento
internacional dos pesquisadores e docentes cia area de educayao
musical. Com as publicayoes da ABEM, iniciou-se uma maior
divulgayao do que tern sido feito no Brasil, atraves do "International
Society for Music Education"- ISME. Atraves desta abertura, pessoas
da comunidade internacional comeyaram a comunicar-se com
profissionais brasileiros e dividir informayoes e projetos. Neste setor, a
ABEM foi conviclacla a servir de comissao selecionadora de trabalhos
para participayao das Conferencias do ISME, a participar do Conselho
Editorial do ·Br~ish Music Educators Journal", do Centro Callaway de
Educayao Musical na Australia, e do Forum Latino Americano de
Educayao Musical com sede na Costa Rica. A impressao que fica e de
que se este trabalho recente de entrosamento internacional continuar,
outras instttuiyoes de outros paises ficarao estimulados a estabelecer
contatos decisivos para 0 fortalecimento das relayQes de amizade e
cooperayao, em prol da educayao musical nestes paises.
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Cados sobre as realiza~oes da ABEM

A ABEM realizou nestes quatro anos:

1. Quatro Encontros Anuais:
Rio de Janeiro (1992),
Porto Alegre (1993),
Salvador (1994) e
Goiania (1995).

Nestes encontros, participaram como convidados internacionais:

David Hargreaves - Inglaterra
Keith Swanwick - Inglaterra
Clittor Madsen - Estados Unidos
Ana Lucia Frega - Argentina

2 Foram publicados:
- duas Revistas da ABEM,
- quatro livros dos Anais dos Encontros e
- dois volumes do livro Fundamentos da Educayao Musical.

3. Em cada Encontro Anual foram realizados concertos e apre
sentayoos didaticas de excelente nivel artistico. com a participayao de
grupos que executaram musica de diversos estilos. niveis e generos.
Pede-se citar os grupos:

Camerata Consort - Daniel Wolff
Projeto Preludio - Nidia Kiefer e professores
Flautistas da PROARTE
Quarteto da PROARTE
Duo piano e lIauta - Tina Pereira e Caio Senna
Duo Barbieri - Schneiter
Trio Violao, Bandolim e Piano - Fernanda Canaud, Joel Nasci
mento e Luiz Braga
Duo de Cordas da UNIRIO
Conjunto Gale Preto
Duo de Piano e Flauta da PROART
Quarteto de Flautas da Universidade Estacio de Sa
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Coral Voz e Cia, - Julio Moretzsohn
Tandaradei - Teresia de Oliveira
Duo de Flauta e Violao - Regina Lima Machado e Eugenio Souza
Orquestra de Camara do Conservat6rio Brasiliero de Musica
Flautistas da PROARTE - Claudia Emst Dias e Tina Pereira
Olicina de Frevos e Dobrados - Fred Dantas
Grupo de Chore - Juvino Alves Filho
Grupo Nau Catarineta - Flavio Queirez
Banda Sinlonica da UFBA - Horst Schwebel
Grupo Janela Brasiteira - Jorge Sacramento, Robson Barreto,
Sonia Chada e Andrea Bandeira
Coral Inlanto-Juvenil de UFBA - Gloria Lemos
Grupo de Percussionistas do Pelourinho - Mestre Prego

Nesta amostragem pode-se constatar a representatividade de es
tilos e uma enlase na produyao de musica que tenha como base a
musica brasileira, sem contudo deixar de reconhecer a necessidade da
execuc;:ao de musicas do mundo.

4. Nestes Encontres Anuais loram realizados cursos e olicinas,
com 0 intuito de promover a atualizayao de prolissionais e a divulgayao
de novas perspectivas didaticas no processo de lormac;:ao
metodol6gica do prolessor. Cursos loram olerecidos nas areas de pia
no, Ilauta dace, violao, percussao, regencia coral, introduyao apesqui
sa, censura na musica popular brasileira, acesso a Iinguagem musical
atraves do core, da flauta doce, 0 pensamento musical do seculo XX, a
construc;:ao do conhecimento musical, materiais sonores para a educa
c;:ao musical pre-escolar, construc;:ao de instrumentos, teoria e percep
c;:ao, lolclore brasileiro, pratica de conjunto, iniciac;:ao ao teclado.

5. As tematicas dos Encontros loram:

Musica e Consciencia (1992)
Musica e Consciencia (1993)
Educac;:ao Musical no Brasil: Tradiyao e Inovac;:ao (1994)
Cultura e Educac;:ao Musical (1995)
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6. Os Conferencistas destes Encontros foram:

David Hargreaves - Teoria Metodol6gica
Matiza Fonterrada - Hist6ria
Maria de Lourdes Junqueira Gon¥llves - Reflexao sobre a Pratica
Raimundo Martins - Atualiza9iio Bibliografica e Fundamentos da
Educa~aoMusical
Ke~h Swanwick - Teoria Metodol6gica
Liane Hentschke - Reflexao sobre a Pratica e Avalia9iio do Curri
culo
Irene Tourinho - Atualiza9iio Bibliografica e Avalia9iio e Educa~ao

Musical - Metodo
Aida Oliveira - Avalia9iio do Professor

Clifford Madsen - Pesquisa em Musica: Quant~ativa e Qualitativa
Esther Beyer - Fundamentos da Educa9iio Musical
Vanda Bellard Freire - Forma~ao em Musica
Rosa Fuks - Forrna9iio em Mllsica
Luiz Carlos Cseko - Processes de Educa9iio Musical
Diana Santiago - Processos de Educa9iio Musical

7. Os participantes das Mesas Redondas foram:

Aida Oliveira
Vera Cauduro
Ana Cristina Tourinho
Rosa Fuks
Cecilia Conde
Anamaria Peixoto
Leda Maffioletti
Margatete Arroyo
Diana Santiago
Raimundo Martins
Carlos Kater
lima Lira
Jose Maria Neves
Vanda Bellard Freire
Bernadeth Zagonel
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8. Foram criados Nticleos de Educac;:ao Musical nas cidades de:

Porto Alegre,
Salvador,
Rio de Janeiro,
Brasilia,
Recife,
Belem,
Londrina,
UberlAndia e
GoiAnia.

Destes nucleos, destacam-se: 0 de Lodrina, com a participac;:ao
de Magali Kleber, que organiza anualmente encontros de educac;:ao
musical durante 0 Festival de Londrina, e 0 de Porto Alegre, que esta
ligaOO a P6s-Graduayao (MestraOO e Doutorado 0 primeiro no pais
recentemente implantado).

9. Ali3m de curses e debates sobre trabalhos de pesquisas, a
ABEM promoveu a exposic;:ao de materiais didaticos como livros, revis
tas, instrumentos musicais, programas educativos (videos, computa
dor, fttas) , discos, part~uras e metodos de ensino de musica (com
partirturas e manuais didaticos).

10. Foram publicaOOs 7 Informativos da ABEM. contenOO daOOs
sabre as Assembli§ias Gerais. sabre encontros, sobre regi6es brasilei
ras e teXlos informativos sabre assuntos importantes para a area.
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Integrantes das Diretorias

1991-1992

Presidente: Aida Oliveira
I Secretaria: Ana Margarida L. e Lima
II Secretaria: Elena Escariz
Tesoureira: Ana Cristina Tourinho

Diretores Regionais

Regiiio Norte: Anamaria N. Peixoto
Regiao Nordeste: lima Lira
Regiiio Centroeste: Clacy Antunes Oliveira
Regiao Sudeste: Carlos Kater
Regiao Sui: Leda Maffioleni

Conselho Ed~orial

Presidente: Raimundo Martins
Rosa Fuks
Vera Regina Pilla Cauduro
Diana Santiago da Fonseca
Jusamara Vieira Souza

110

1993-1995

Aida Oliveira
Liane Hentschke
Diana Santiago
Ana C. Tourinho

Anamaria N. Peixoto
lima Lira
Ana Guiomar Souza
Marisa Foterrada
Leda Maffioleni

Raimundo Martins
Rosa Fuks
Esther Beyer
Ilza Nogueira
Irene Tourinho



Agradeclmentos

As primeiras Diretorias da ABEM agradecem principalmente ao
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico 
CNPq pelo apoio recebido durante este inicio de prod~ao. Sem 0

auxilio deste 6rgao seria impossivel organizar encontros cientificos e
artisticos, com publicas:6es deste vutto. A figura de Maria Montandom
sign~icou urn ponto de apoio incontestavel e fundamental para que 0

equilibrio e a corres:ao de posturas ocorresse durante todo 0 processo.
Agradecimentos especiais vao para as pessoas que integram as

Diretorias e trabalharam para que tudo fluisse com segurans:a, compre
ensao e competencia. Como apoio a este trabalho cooperativo, ressal
tamos 0 trabalho incansavel das comiss6es coordenadoras locais dos
Encontros Anuais. Estas, com 0 seu trabalho de relacionamento com
6rgaos locais, organizaram com competencia e carinho as estruturas
que fizeram tudo acontecer com f1uidez e conforto. Agradecemos as
empresas de organizas:ao de congressos que deram suporter tecnico
aos eventos, e as inst~uis:6esdos poderes publicos federais, estaduais
e municipais.

Importante para a ABEM foi 0 entrosamento com a ANPPOM,
nos niveis de aconselhamento, trocas de experiencias e incentivos.
Obrigado aos integrantes da ANPPOM, particularrnente Ilza Nogueira,
Jamary Oliveira e Manuel Veiga. Agradecimentos especiais vao para
os membros do Conselho Editorial, especialmente ao editor,
Raimundo Martins e aos funcionarios do Setor Grafico do Curse de
P6s-Graduas:ao em Musica da UFRGS, que se empenharam para que
as publicas:6es da ABEM fossem sempre prestigiadas.

Agradecimentos tambem aos proferssores e aos musicos, mem
bros de conjuntos que tocaram nos Encontros Anuais, demonstrando
com 0 seu produto, que a musica deve ser trabalhada efetivamente
tanto na teoria como na pratica.

Finalmente, agradecemos especialmente a todos os Associados
da ABEM, que dao 0 suporte necessario e efetivo, para que os objeti
vos maiores da Educas:ao Musical no Brasil sejam alcans:ados.
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