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33º FESTIVAL DE MÚSICA DE LONDRINA
18º SIMPÓSIO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO MUSICAL
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REGIÃO SUL COM CNE

Assunto: Convite para Audiência Pública do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre a
obrigatoriedade do ensino de Música na Educação Básica
Prezados Senhores
Vimos informar que o Conselho Nacional de Educação (CNE) realizará nos dias 14 e
15 de julho de 2013, na Universidade Estadual de Londrina, uma Audiência Pública para
discutir a obrigatoriedade do ensino de Música na Educação Básica, com o objetivo de
levantar demandas, perspectivas e caminhos para a implementação do ensino de Música nas
escolas, com base nas definições da Lei nº 11.769/08, considerando especificidades da Região
Sul.
Esse movimento de escuta pública pauta-se nos princípios de liberdade de expressão,
do respeito às diferenças e em ações dialógicas com e entre profissionais, partindo, neste
momento para Conferências Regionais.
Considerando a importância deste evento para a área de Música e para as escolas de
Educação Básica em geral, vimos convidar para participar do evento Secretários de Educação
dos Municípios e dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bem como
coordenadores de cursos de Graduação em Música, professores da Educação Superior, da
Educação Básica e de Escolas de Música, alunos e demais interessados na efetivação do
ensino de Música nas escolas de Educação Básica.
Pretendemos, nesta oportunidade, discutir e registrar os desafios e perspectivas da
Região Sul no que tange à implementação do ensino de Música e a formação dos professores
para atuar neste contexto. Destacamos a importância de que os participantes do evento, a
partir da discussão com seus pares em cada localidade, inscrevam no site
http://www.fml.com.br/spem/cne.asp na aba “Inscrições” e tragam questões e diretrizes para
embasar o debate a ser realizado. A intenção é que, a partir das discussões com o CNE, possa
ser elaborado um amplo documento que apresente as perspectivas e demandas da região como
um todo.
Ressaltamos a importância da participação e empenho de todos neste momento, pois
além da oportunidade de tratar diretamente com o CNE, o documento extraído desta reunião
servirá de parâmetro norteador na elaboração das ações do Conselho.
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