
 

 

 

CURSOS DE VERÃO/OUTONO CBM/FLADEM/Fladem Brasil 2021 

Radio Butiá: uma ferramenta para a nutrição sonora e cultural 
das infâncias. 
16 de janeiro de 2021 
Professor: Julio Brum 
 
Um encontro virtual com o seu diretor criador para descobrir esta plataforma (rádio butia.com) 
e APP multimídia que sintetiza uma herança de 50 anos de criação musical infantil. Uma 
abordagem de seus fundamentos e possíveis aplicações no ambiente educacional e familiar. A 
Rádio Butia também tem uma versão em português (rádio butia.com.br) baseada em criações 
infantis de artistas brasileiros. Este portal é endossado e apoiado pelos artistas que são membros 
do Movimento Canção Infantil da América Latina e do Caribe. Participam como convidados o 
músico carioca Paulo Bi (coordenador) e a musicista curitibana Caroline Casagrande 
(programadora), que farão um panorama da Rádio Butiá Brasil. 
 
 
Julio Brum (Uruguai). Músico, compositor, intérprete, Criador e Diretor da Radio Butia  
www.radiobutia.com Faz parte do comitê permanente do Movimento Infantil Canção da 
América Latina e Caribe (MOCILyC). Professor especializado em educação infantil desde 1984 e 
gerente cultural especializado no desenvolvimento de projetos culturais que promovem 
participação e criação coletiva através da música. Compositor, guitarrista e cantor do grupo COM 
OS PAJAROS PINTADOS com quem tem atuado em todo Uruguai e em vários países da América 
Latina entre 1998 e 2015. Suas canções sobre a fauna da regional fazem parte de textos 
escolares de Uruguai. Recebeu prêmios pela UNESCO, e FONAM (Fundo Nacional de Música) e 
AGADU (Asociación General de Autores del Uruguay). Realizou várias apresentações para 
crianças, workshops e conferências educacionais na: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e 
vários países europeus (Suécia, Dinamarca, Alemanha) e tem várias publicações sobre educação 
musical. Editou 7 CDs de música para a infância e também editou 4 livros de literatura sobre 
infantil. 
____________________________________________ 
 
Os cursos estão acontecendo aos sábados das 9h às 12h, com 3h de carga horária no certificado.  
As inscrições são realizadas através da plataforma Sympla e os cursos online estão no valor de R$55 para 
inscrições padrão ou R$45 para associados ao FLADEM (Lote 1/antecipado). Inscrição em nossa página na 
Sympla: https://www.sympla.com.br/poscbmfladem 

https://www.sympla.com.br/poscbmfladem

