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Esta comunicação apresenta a pesquisa sobre a inserção da música em escolas públicas 

municipais da Região do COREDE do Vale do Taquari, RS. Partiu dos questionamentos: 

Quantas secretarias municipais de educação do Vale do Taquari têm realizado ações de 

inserção da música nas escolas de sua rede de ensino? Quais são as secretarias que têm 

realizado ações/atividades/movimentos de inserção da música nas escolas de sua rede de 

ensino? Quais as ações de inserção da música nas escolas públicas municipais do Vale do 

Taquari? Quantas secretarias municipais do Vale do Taquari promovem concursos para 

professores com habilitação em música? Quantos professores de música as secretarias têm em 

seu quadro de concursados? Quais são os profissionais que desenvolvem atividades musicais 

em escolas públicas municipais? Desse modo, o objetivo dessa pesquisa foi investigar a 

presença da música em escolas públicas municipais da Região do COREDE do Vale do 

Taquari, RS. Para sua realização utilizou-se o entendimento de conceitos de educação musical 

que contemplam atividades diversas neste sentido, como atividades curriculares e 

extracurriculares. Partiu-se, também, da Lei nº 11.769, de 2008, que dispõe obrigatoriedade 

do ensino de música nas escolas e seus desdobramentos junto às secretarias municipais de 

educação da Região do COREDE do Vale do Taquari (RS). O desenho metodológico 

utilizado na pesquisa consistiu na abordagem quantitativa, no método survey interseccional de 

grande porte e na aplicação de questionários autoadministrados como técnica para a coleta dos 

dados. A análise dos dados foi efetuada tendo como balizador a análise de conteúdo. Como 

resultados desta pesquisa observou-se que a Região do COREDE do Vale do Taquari 

encontra-se, de certo modo, em sintonia com os demais municípios do Rio Grande do Sul, 

bem como do Brasil. Constatou-se que as secretarias municipais educação dos municípios da 

região não têm promovido concursos para professores com habilitação em música. Porém, 

grande parte das escolas promove ações musicais, através da existência de bandas e outros 

conjuntos musicais em seus tempos e espaços. Entende-se que os dados desta investigação, 

bem como os dados de outras pesquisas que têm sido empreendidas no Rio Grande do Sul e 

no Brasil, poderão subsidiar macro e microanálises das políticas públicas em educação 

musical no país, bem como fundamentar a construção de políticas públicas para a 

implementação da música nas escolas do país. 


