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O FLADEM é um fórum que reúne 
 educadores musicais de dezesseis 

países latinoamericanos  
Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa 

Rica, Chile, Equador, Guatemala, México, 

Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto 

Rico, Uruguai e Venezuela

Desde sua fundação, o Fórum Latinoamericano de Educação Musical - 

FLADEM indicava a necessidade de preservar o espaço de músicas e 

educações musicais que nos representem enquanto latinoamericanos. 

Mas não se trata de buscar e construir novamente um modelo universal, um 

cânone, que venha a ser imposto a todos. Ao contrário, para o FLADEM é 

imprescindível a manutenção da rica diversidade cultural que se encontra 

na vida dos diferentes povos da América Latina. Especificamente seus 

objetivos estão centrados em aprimorar o nível de formação profissional do 

educador musical latinoamericano, visando a sua dignificação; 

conscientizar o valor da música como bem social, contribuindo para a 

preservação das raízes e tradições latinoamericanas; dar visibilidade à 

educação musical como atividade curricular 

de suma importância para a formação da 

 criança, do jovem, do adulto e do 

 idoso também.

Associe-se!

@fladembrasil2018

@fladembr



                       São esses princípios que nos colocam hoje frente à 

necessidade de resistir à força da imposição de modelos eurocêntricos 

universais e hegemônicos, os quais nos dominam, exploram e colonizam 

há cinco séculos, enquanto brasileiros e latinoamericanos. Nesse 

contexto de colonialidade faz-se imediatamente necessário elaborar 

estratégias de ação com vistas a sair desse fluxo de opressão e 

epistemicídio e construir, de forma solidária, um caminho emancipatório

para os povos latinoamericanos e suas culturas. Entre tais estratégias está 

a perspectiva das pedagogias abertas em educação musical, no sentido 

de não tornar métodos e práticas educativo-musicais como receitas 

fechadas. 

                       A professora Violeta Hemsy de Gainza, uma das fundadoras 

do FLADEM, tem nos falado de Pedagogias Abertas, o que reverbera 

entre nós e produz diálogo com a concepção da Pedagogia do Oprimido 

de Paulo Freire (2016, p. 79): “A pedagogia do oprimido, que busca a 

restauração da intersubjetividade, se apresenta como pedagogia do 

Homem”. Restaurar a intersubjetividade (subjetividade 

que nasce da relação entre os diferentes sujeitos) da 

humanidade, entre elas a das pessoas latinoamericanas, 

envolve diretamente resistir e “enfrentar 

 culturalmente a cultura de 

 dominação” 

(FREIRE, 2016, p. 80). 

É necessário e 

 urgente pensar que 

 a humanidade tem 

a sua diversidade, 

heterogeneidade e 

 pluralidade e que, no 

contexto da 

 racionalidade Terno de Moçambique do Capitão Júlio Antônio- MG
para saber mais: http://www.encontrodeculturas.com.br/2017/grupo/ 
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capitalista moderna, grupos sociais em distintos lugares da América 

Latina, colocados em situação de subalternidade e exploração, 

necessitam de diálogo entre as suas produções culturais e musicais. 

Por isso um caminho de abertura pedagógica é altamente relevante para 

que se promova, de fato, uma educação emancipadora dos povos, para 

que seus processos identitários sejam respeitados, valorizados e 

inseridos dentro do processo de ensino-aprendizagem musical. Essa 

abertura pedagógica diz respeito a não imposição de um modelo 

universal e alienígena à realidade dos estudantes em seus diversos 

espaços de experiência musical em suas vidas. Diz respeito a abrir os 

caminhos de ensino e de aprendizagem para a transformação, para a 

libertação da opressão e dominação cultural da qual nossa educação 

musical tem sido marcada há tanto tempo. Por fim, diz respeito 

especificamente a preservar nossa riqueza e diversidade de produção 

artística e musical, como forma de afirmação e identificação com valores 

e hábitos próprios dos tantos povos latinoamericanos. 

Neste contexto, a seção brasileira do FLADEM 

vem orientando seu biênio de ações 

 (2017 - 2019), fundamentada nos dez 

princípios apresentados no VIII Seminário 

 Latinoamericano de Educação Musical, 

realizado no México, em 2002, bem como na 

construção de um posicionamento estético 

e político libertador, emancipador e criado 

entre nós,  

Indígena Fulni-ô, durante XII Aldeia 
Multiétnica - XVI  Encontro de Culturas 

Tradicionais da Chapada dos 
Veadeiros- Goiás/Brasil- 2016
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os diversos povos latinoamericanos. Buscaremos escutar e dar a 

escutar as vozes e músicas tão silenciadas historicamente em nossas 

terras. Músicas e vozes de indígenas, negras e negros, escravizados por 

mais de 300 anos legalmente no Brasil e hoje sofrendo violentamente 

um racismo estrutural que os leva a morte em números assustadores. 

Vozes e músicas das mulheres, das pessoas LGBTTTQI (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Queers e 

Intersexuais), historicamente caladas e assassinadas por uma 

mentalidade machista arrogante e brutalmente violenta. Buscaremos, 

por meio das diferentes ações como Seminários, Encontros Regionais, 

Cursos de Formação, entre outras, construir e potencializar 

posicionamentos e práticas pedagógico-musicais em outras direções. 

Orientaremo-nos especialmente à direção das várias formas de 

libertação dessa colonialidade vivida em nosso dia-a-dia de educação 

musical eurocentrada. Esperamos construir com os flademiano, e 

demais educadores musicais brasileiros redes de solidariedade, 

decolonização e emancipação que nos dêem condições de realizar as 

ações pensadas. O caminho é longo e a luta dura, mas temos a música, 

a arte e a construção do caminho de libertação em nossas mãos. Que 

seja um 2018 de muita música, arte e cultura latinoamericana resistente 

e enfrentadora entre nós!
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