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Resumo 
O ensino da música nas escolas regulares do Brasil não usufrui do mesmo prestígio que 
as demais disciplinas do sistema curricular, nem alcançou a mesma importância que se 
observa em outros países. Desse modo, a ausência do ensino de música, especialmente 
instrumental na escola regular e a predominância desse tipo de ensino a cargo das 
poucas escolas especializadas têm dificultado o acesso à aprendizagem de música ou de 
um instrumento musical a um número alargado de crianças e jovens que querem 
aprender um instrumento. Desta omissão do Estado quanto à oferta do ensino da música 
instrumental nas escolas públicas e das condições socioeconômicas precárias que se 
observa entre crianças e jovens, principalmente das periferias das grandes cidades, fruto 
da imensa desigualdade social presente no Brasil, assistimos nas duas últimas décadas 
do século XX um crescimento exponencial do número de organizações da sociedade 
civil (ONGs) e de projetos socioculturais que oferecem atividades artísticas, 
especialmente no âmbito do ensino da música. Essas ações por parte das ONGs e dos 
Projetos Sociais acabam chamando para si a responsabilidade social e educacional com 
o propósito de combater a exclusão sociocultural. Esse é o caso do Projeto Vale Música, 
desenvolvido na cidade de Serra no Espírito Santo. Apesar do sucesso do projeto em 
atender um número grande de crianças e jovens, observa-se também um elevado nível 
de evasão. Assim, ao questionar qual a razão que leva os alunos desse projeto a 
desistirem da formação musical, considerou-se importante estudar e investigar as causas 
que conduzem ao abandono do estudo musical. Na busca por resposta ao nosso 
questionamento, desenvolvemos este estudo com base em uma abordagem qualitativa 
cujos procedimentos técnicos conduziram à realização de um estudo de caso (STAKE, 
2006), com o objetivo de investigar quais os fatores que contribuem para a evasão e 
desistência de alunos do projeto social Vale Música da cidade de Serra no estado do 
Espírito Santo. Espera-se que os resultados desse estudo possibilitem identificar as 
causas da evasão e reverter essa situação, proporcionando que a música e o estudo de 
um instrumento passem a fazer parte das escolhas dos pais como atividade de ocupação 
do tempo livre, de enriquecimento cultural, intelectual e social e, eventualmente, como 
futura profissionalização. 
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Abstract: The teaching of music in regular schools in Brazil does not have the same 
prestige as the other subjects of the curricular system, nor has it reached the same 
importance that is observed in other countries. Thus, the absence of music education, 
especially the teaching of how to play instruments in regular schools and the 
predominance of this type of teaching in charge of the few specialized schools, has 



made it difficult for a large number of children and young people who want to learn 
music or a musical instrument, to have access to this. Furthermore, this State's omission 
regarding the provision of instrumental music teaching in public schools and from the 
precarious socioeconomic conditions observed among children and young people, 
mainly from the outskirts of large cities, as a result of the huge social inequality 
observed in Brazil, we have seen in the last two decades of the 20th century, an 
exponential growth in the number of civil society organizations (NGOs) and 
sociocultural projects that offer artistic activities, especially in the field of music 
education. These actions by NGOs and Social Projects end up with the social and 
educational responsibility in order to act against sociocultural exclusion. This is the case 
of the Vale Música Project, developed in the city of Serra in Espírito Santo. Despite the 
success of this project in serving a large number of children and young people, there is 
also a high level of evasion. In this manner, when questioning the reason that leads the 
students of this project to give up musical training, it was considered important to study 
and investigate the causes that takes to the abandonment of musical study. In the search 
for an answer to our question, we developed this study based on a qualitative approach, 
whose technical procedures conducted to a case study (STAKE, 2006), with the main 
goal of investigating which factors contribute to the evasion and dropout of Vale 
Música social project students in the city of Serra in the state of Espírito Santo. 
Expectations are that the results of this study will make it possible to identify the causes 
of dropout and reverse this situation, allowing music and instrument studies to become 
part of parents' choices as an activity to occupy their free time, cultural, intellectual 
enrichment, and, eventually, as a future professionalization. 
 
 


