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Resumo

Este trabalho é um estudo exploratório cujo objetivo é investigar  os motivos pelos quais os professores  de 

música deixariam de atuar na educação básica para atuarem em outros espaços pedagógico musicais. Revisando 

estudos já existentes, pude observar na literatura internacional pesquisas que detectaram uma grande evasão de 

professores de música que atuam no ensino curricular. Essa revisão trouxe os seguintes questionamentos: Por 

que os professores deixariam de atuar com aulas de música na educação básica para atuarem em outros espaços 

pedagógico musicais? Quais os motivos que fazem com que os professores queiram deixar a educação básica? 

Em quais espaços pedagógico musicais eles gostariam de atuar? Este trabalho poderá contribuir para reflexões 

sobre formação inicial e continuada de professores de música que atuam na educação básica. O método adotado 

foi o survey, com coleta de dados através de um questionário online. Participaram da pesquisa 148 professores e 

estagiários de música que atuam em escolas públicas e particulares de todas as regiões do Brasil. Desses, 66,9% 

são mulheres  e  33,1% são homens. A idade média dos participantes  é  de 34,4 anos e o tempo de atuação 

profissional variou de um ano a 40 anos. Sendo que 50% dos professores atuam em escolas particulares e 50% 

em escolas  públicas.  Em relação  à  questão  fechada  sobre  deixar  de  atuar  na  educação  básica,  44,6% dos 

participantes responderam que deixariam de atuar nesse contexto para atuarem em outro espaço pedagógico 

musical.  Entre os  motivos apontados pelos  professores  estão:  a  falta  de  valorização e de condições  para o 

desenvolvimento do trabalho com música; problemas na educação básica como indisciplina, falta de interesse  

dos alunos e o elevado número de alunos em sala de aula; problemas de saúde (desgaste físico e emocional, 

stress); retorno financeiro muito baixo. Os dados se encontram em processo de análise.


