IX FÓRUM DE MUSICOTERAPIA DO PARANÁ
-ABERTURABoa noite as autoridades da mesa, colegas de
profissão, estudantes de musicoterapia e demais presentes. É
com muita satisfação que a Associação de Musicoterapia do
Paraná acolhe a todos os participantes para o nosso IX fórum
paranaense.
Este evento tem por objetivo principal reunir
profissionais interessados em discutir e ampliar
conhecimentos que norteiam o dia-a-dia de trabalho da
musicoterapia.
Dentro da história dos nossos fóruns regionais já
foram discutidos temas como: ética; clínica musicoterápica;
pesquisa em musicoterapia; escuta clínica; musicoterapia no
contexto multi, inter e transdisciplinar; avaliação em
musicoterapia, mercado de trabalho, enfim muitos outros
temas.
E neste encontro de três dias estamos propondo o
tema: Viver é afinar um instrumento de dentro pra fora, de
fora pra dentro. O que será que esse tema quer dizer?
A atual equipe da AMT-PR, durante reuniões
semanais, tem se questionado sobre muitos assuntos, mas
principalmente vem se preocupando com a qualidade do
profissional que está no mercado de trabalho!
E
concomitante a isso vem se perguntando: o que nós enquanto
órgão que representa a profissão aqui no Paraná pode fazer?
Direcionamos nossas ações em relação a essas
perguntas. Buscamos apoio na tecnologia criando um site
para facilitar o contato entre profissionais e a comunidade, o
e-mail da AMT-PR para estreitar as distâncias entre
associados, comunidade e associação, realizamos um ciclo de
palestras com profissionais de diversas áreas, tudo com a
proposta de atualizar o profissional e mantê-lo interessado
em continuar afinando o seu instrumento interno. Podendo

assim atuar junto ao seu paciente / cliente com mais consciência
e conhecimento e ainda discutir, trocar e compartilhar
informações com profissionais da musicoterapia e de áreas
afins.
Com essa dinâmica renovamos sempre o juramento que
um dia fizemos na nossa colação de grau: ser consciente da
responsabilidade que nos é confiada, respeitar o Ser humano
na sua integridade, e neste momento desenvolver e divulgar a
musicoterapia.
Desejo a todos um excelente fórum e que possamos sair
daqui afinados de dentro pra fora e de fora pra dentro vivendo
com a inquietude e a garra de um recém formado e com o
feeling e a habilidade que conquistamos nas nossas
experiências musicoterápicas.
Declaro aberto os trabalhos do IX Fórum de
Musicoterapia do Paraná.
Obrigada!
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