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Introdução:
Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa sobre a educação musical nas escolas
públicas estaduais do Rio Grande do Sul. Fundamenta-se nas investigações em educação
musical que mostram a reduzida presença de professores formados em música atuando na
Educação Básica. Outros estudos, porém, apontam a presença da música em outros tempos e
espaços nas escolas, resultante de uma desarticulação quanto à ocupação dos espaços
destinados a este ensino (PENNA, 2004; SANTOS, 2005).
Questões de Pesquisa:
• Quais projetos de música são desenvolvidos nas
escolas públicas estaduais?
• Como tem se desenvolvido o trabalho com banda
nas escolas públicas estaduais?
• Como a educação musical tem sido desenvolvida
nas escolas públicas estaduais, considerando-se a
adesão ao Programa “Mais Educação”?

Objetivo Geral
Investigar as configurações da
educação musical em escolas
públicas estaduais de Educação
Básica do Rio Grande do Sul.

Metodologia
• Abordagem Qualitativa (COHEN, MANION, 1994).
• Método:Estudo Multicasos (STAKE, 1994).
• Coleta dos Dados: Entrevista Semiestruturada (COHEN, MANION, 1994).
Resultados
• Utilização da modalidade de trabalho com bandas escolares para a inserção da música nas
escolas.
• Programa “Mais Educação” como possibilidade para a inserção da música nas escolas.
• Existência de problemas estruturais para a garantia da adequada inserção da música nas
escolas.
• Reflexões sobre a presença da música nas escolas como disciplina integrante do currículo
escolar.
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