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Introdução
A pesquisa foi aprovada no Edital Proppg-006/2013-Fapergs, integra as investigações sobre a
educação musical no RS do Grupo de Pesquisa “Educação Musical: diferentes tempos e espaços”
(CNPq/UERGS), da Unidade de Montenegro. Apresenta resultados da pesquisa que investigou o
ensino de música nas escolas públicas municipais da Região do COREDE Vale do
Paranhana/Encosta da Serra RS.

Questões de Pesquisa

Objetivo Geral

• Quais ações musicais estão inseridas nas escolas
das redes de ensino dos municípios que integram
o Vale do Paranhana/Encosta da Serra?

Investigar a inserção da música nas
escolas públicas municipais no Vale
Paranhana/Encosta da Serra RS.

• Quantas e quais escolas públicas municipais
destes municípios oferecem atividades musicais e
quais
profissionais
desenvolvem
essas
atividades?
• Quais secretarias municipais de educação
promovem concursos públicos para professores
com habilitação em música e quantos existem no
quadro de concursados?

Metodologia
• Abordagem: quantitativa (COHEN, MANION, 1994);
• Método: survey interseccional de grande porte (BABBIE, 1999);
• Técnica para coleta de dados: questionários autoadministrados
(MARCONI, LAKATOS, 2007);
• Análise dos dados: Análise de conteúdo (BARDIN, 1977).

Resultados
• A música se encontra nas escolas e entra nas atividades pedagógicas da maior parte de docentes
da Educação Infantil;
• A presença da música na escola tem relação com a participação dos docentes em cursos para
música enquanto formação continuada; em disciplina do curso de pedagogia, cursos de
musicalização e de extensão, principalmente por docentes da educação infantil.
• A pesquisa trouxe à tona, quanto à formação na área da música, a presença de cinco docentes
cursando a licenciatura em música e que estão atuando em sala de aula.
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