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Os departamentos de educação musical da Universidade da Flórida e da Universidade de Hannover de 
Música, Teatro e Mídia sediarão o 8º Simpósio Internacional de Avaliação em Educação Musical – ISAME de 
14 a 24 de maio de 2021. Devido aos impactos contínuos da pandemia de Covid-19, este simpósio será 
realizado no formato virtual. O objetivo do simpósio é reunir profissionais da educação musical de todo o 
mundo para difundir e compartilhar as últimas pesquisas, pensamentos e práticas de avaliação em educação 
musical. Nós convidamos professores de educação básica e de instituições de educação superior, e também 
de pesquisadores e legisladores da educação musical, além de trabalhadores oficiais da educação para estar 
conosco neste simpósio virtual. 
 
O foco do Simpósio 
  
O aprendizado musical acontece em contextos culturais que são diversos e enraizados em práticas musicais 
já estabelecidas que são significativas e relevantes. Devido a que os educadores musicais vêm tendo um 
crescimento na necessidade de prestar contas do aprendizado nas aulas de música, é vital que trabalhemos 
para garantir que nossas teorias, políticas e práticas de avaliação sejam autênticas para as culturas musicais, 
os estudantes e as práticas de ensino que elas estão inseridas. O simpósio se foca nas muitas maneiras que 
os educadores musicais avaliam e medem o aprendizado e o crescimento musical do estudante, ao passo 
que eles estejam de acordo com as necessidades de prestação de contas e mantêm a autenticidade musical 
nos processos e métodos de avaliação. Particularmente, os participantes do simpósio refletirão sobre os 
alicerces e as estruturas teóricas da avaliação, as práticas específicas que surgem e a retroalimentação 
destes fundamentos teóricos, e as políticas que moldam a implementação tanto da teoria como da prática. 
 
Teoria 
   

A qualidade das ferramentas e das práticas de avaliação emergem de um claro entendimento dos 
princípios teóricos subjacentes. Os apresentadores que seguirem esta linha se focarão no desenvolvimento, 
refinamento e aplicação das ideias que fundamentam as práticas de avaliação do som. Os tópicos aqui 
podem incluir ideias relacionadas à filosofia da avaliação, às estratégias para o desenvolvimento ou à 
validação de ferramentas avaliativas de alta qualidade, às abordagens para validar práticas e instrumentos 
de avaliação, bem como outros assuntos conectados às bases teóricas da avaliação. O propósito primário 
das sessões nesta linha é explorar o porquê de certas abordagens avaliativas poder ser mais efetivas que 
outras. 

  



  
Prática  
  Professores de música utilizam uma variedade de abordagens específicas de avaliação para medir o 
desempenho e avaliar o estudante. Estas práticas geralmente representam as aplicações mais concretas da 
avaliação nas aulas, assim como influenciam a criação tanto da teoria como da política. Os apresentadores 
nesta linha se focarão em práticas específicas de avaliação que são implementadas nas aulas da educação 
básica ou superior. Os tópicos podem incluir o exame de ferramentas ou estratégias de avaliação vigentes, 
explorações das práticas de avaliação de docentes, programas ou instituições, ou ainda exames mais amplos 
de práticas de avaliação atuais, entre outros. O propósito primário das sessões nesta linha é explorar o quê 
professores de música estão realizando para avaliar seus estudantes atualmente. Tome nota: esta linha 
contará com diferentes sessões focando práticas e abordagens específicas que podem ser de interesse 
imediato para educadores musicais atuando na educação básica. Nós fortemente encorajamos o envio de 
propostas que contemplem estes critérios. 
 
Política 
   As aplicações dos fundamentos teóricos da avaliação e a implementação de práticas de avaliação 
docente são, ambas, influenciados pelas políticas que os educadores musicais devem operar. Os 
apresentadores nesta linha se focarão nas legislações que moldam as avaliações realizadas por educadores 
musicais, incluindo aquelas formuladas pelos governos, instituições, corpos de acreditação, e outras 
organizações. Os tópicos podem incluir a exploração do desenvolvimento da legislação, o exame de 
iniciativas políticas específicas e seu efeito no campo da educação musical, e discussões prospectivas sobre o 
futuro dos movimentos legislativos que podem afetar os educadores musicais. O propósito primário das 
sessões nesta linha é explorar como a avaliação em educação musical é afetada por políticas e regulações 
em diferentes níveis. 
   
Princípios para a Avaliação em Educação Musical 
Os apresentadores também são fortemente encorajados a considerar os Princípios Internacionais para 
Avaliação em Educação Musical (Brophy, 2019; Brophy & Fautley, 2017), que foram redigidos pelos 
participantes do simpósio de 2017, durante o desenvolvimento de suas propostas. Mesmo que estes 
princípios não serão usados na estruturação direta do simpósio de 2021, eles continuam a representar 
algumas questões e ideias essenciais na teoria, prática e política da avaliação.  
  

• Linguagem compartilhada.   
o De que maneira nós, como uma profissão, avançamos no uso de definições em comum de 

avaliação e medição?  
• Qualidade.   

o De que maneira as avaliações desenvolvidas para a educação musical satisfazem normas 
internacionalmente aceitas quanto à validade, confiabilidade e justiça, focando na 
aprendizagem do estudante? 

o Que consequências não previstas ou não planejadas foram observadas?  
• Propósitos.   

o De que maneira os educadores musicais garantem que as avaliações são realizadas segundo 
seus propósitos intrínsecos? 

• Operacionalização.   
o Quais métodos e práticas têm mais sucesso na avaliação da aprendizagem musical do 

estudante em diversos contextos educacionais? 
o De que maneira os dados da avaliação em música são analisados para garantir informação 

significativa em diferentes contextos?  



• Alinhamento   
o De que maneira os educadores musicais garantem que a avaliação da aprendizagem musical 

se alinha com os estândares, objetivos e metas do currículo? 
• Autenticidade.   

o Quais métodos, ferramentas ou processos são usados para avaliar as práticas de ensino-
aprendizagem musical? 

o De que maneira os educadores musicais usam os dados de modo efetivo para melhorar o 
ensino-aprendizagem musical? 

• Justiça social.    
o De que maneira os educadores musicais e os legisladores asseguram que todos os 

estudantes tenham acesso à avaliação da aprendizagem musical justa e apropriada? 
• Valorização.   

o Como a profissão garante as obrigações éticas da avaliação em educação musical 
(competência profissional, integridade, honestidade, confidencialidade, objetividade e 
justiça)? 

o Como a profissão pode estimular a valorização da avaliação em música entre seus 
partícipes?  

   
Chamada de trabalhos e de apresentações.  
Abrimos a submissão de artigos de pesquisa e de práticas avaliativas, além de posters de pesquisa, que se 
dirijam ao tema e às perguntas chave do simpósio. Todas as comunicações orais e apresentações de posters 
serão realizadas virtualmente, em vídeos pré-gravados. Os autores também terão a oportunidade de 
participar de discussões virtuais ou sessões de pergunta-resposta ao vivo juntamente com os participantes 
da conferência. Os detalhes sobre os processos de gravação e submissão, assim como as sessões de 
discussão, serão enviados aos autores das submissões aceitas. Todas as submissões deverão ser feitas no 
idioma do simpósio, ou seja, em inglês. 
 
A estrutura virtual do simpósio apresenta muitas oportunidades para sessões que não seriam possíveis num 
formato presencial. Por isso, nós convidamos, especialmente, propostas de sessões que utilizem o formato 
pré-gravado para demostrar práticas avaliativas atuais, engajar-se com diferentes pares, e prover 
conhecimento que vão além do formato tradicional de um artigo escrito. 
 
Além disso, os autores terão a oportunidade de enviar os artigos de pesquisa completos para serem 
considerados como parte da publicação de “Trabalhos selecionados”, que será editado pela GIA (Chicago). 
Esta publicação, que já vem sido realizada desde a primeira edição do simpósio, representa um acréscimo 
significativo à literatura sobre avaliação em educação musical. Os autores dos artigos apresentados durante 
o simpósio que gostariam participar da publicação deverão indicar o interesse para tal. As propostas, então, 
serão submetidas a nova avaliação após a conclusão do simpósio, sendo que nesta ocasião serão dadas 
informações adicionais sobre este processo. 
 
Detalhes sobre a submissão e inscrição no simpósio estão disponíveis em 
http://reg.conferences.dce.ufl.edu/isame/983. A data limite para envio de propostas é na Sexta feira, 11 de 
dezembro de 2020. As propostas podem ser consideradas para apresentação como comunicação oral ou 
poster. Todas as submissões serão avaliadas por um especialista do painel internacional de educadores 
musicais, e as notificações de aceite serão feitas até 12 de fevereiro de 2021. Encoraja-se o envio adiantado 
de propostas. 
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