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RESUMO 

 

Esta pesquisa trata da experiência de realização de um projeto cultural, a partir da 

análise da dinâmica dos 3P´s da produção cultural. O trabalho apresenta um relato de 

bastidores desde o planejamento do projeto à sua avaliação, trazendo uma reflexão crítica 

acerca do fazer da produção cultural e explora questões sobre acesso e cidadania cultural. O 

projeto analisado foi patrocinado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). 

O jogo dinâmico do mercado cultural aqui exposto apresenta uma forma de interação 

entre Proponente, Patrocinador e Público que serve de referência para a compreensão da 

trajetória de um projeto cultural desde sua criação, passando por sua implementação, até sua 

finalização. Outro aspecto aqui explorado, apesar de ainda pouco desenvolvido no mercado, 

trata do estabelecimento de bases para a avaliação de resultados de projetos sócio-culturais. 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: 3P´s, Produção Cultural, Proponente, Patrocinador, Público, 

Patrocínio, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Mercado Cultural, Projeto Cultural, 

Avaliação de Resultados, Acesso, Direitos Culturais, Cidadania Cultural, Marketing Cultural, 

Responsabilidade Social. 
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ABSTRACT 

 

This research regards the experience of performing a cultural project, based on the analysis of 

the Cultural Production 3 Ps. The paper presents an account of the backstages, since the 

project planning up to its evaluation, bringing a critical reflection on the making of the 

cultural production and exploring issues related to access and cultural citizenship. The project 

analyzed here was sponsored through the Brazilian Federal Law of Cultural Incentive 

(Rouanet Law). 

 

The dynamic game of the cultural market here exposed presents a form of interaction between 

the Proponent, the Project Sponsor and the Public that serves as reference to comprehend the 

trajectory of a cultural project since its creation, going through its implementation and up to 

its finalization. Another aspect here explored, although yet less developed in the market, treats 

about the establishment of the bases for the evaluation of the social-cultural projects results 

achieved. 

 

 

 

 

KEYWORDS: 3P's, Cultural Production, Proponent, Sponsor, Sponsorship, Cultural 

Incentive Law, Rouanet Law, Cultural Project, Evaluation of Results, Access, Cultural 

Rights, Cultural Citizenship, Cultural Marketing, Social Responsibility. 
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“O povo sabe o que quer 

Mas o povo também quer o que não sabe” 

Gilberto Gil 
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INTRODUÇÃO 
 

A escolha de um tema de estudo é sempre um processo de longo amadurecimento de 

uma idéia. Com esta pesquisa, não foi diferente. Mas ao mesmo tempo foi natural e se 

colocou espontaneamente. Quando percebi, meus questionamentos sobre o modus operandi 

da produção cultural no Brasil estavam ali, pedindo uma reflexão. Trabalhar com cultura nos 

proporciona a possibilidade de questionamento diário sobre o que pretendemos colocar em 

prática e sobre o modo como o estamos fazendo. 

Posso dizer que faço parte de uma nova geração de produtores culturais, não daqueles 

que aprenderam na prática – claro, como em qualquer profissão aprimoramos nossos 

conhecimentos, ou até reaprendemos, com o fazer diário – mas tive a oportunidade de fazer 

um curso de graduação específico na área antes de me lançar no temido “mercado”, tantas 

vezes discutido, e até demonizado nas reflexões acadêmicas. 

Fato é que, a olhos vistos, acompanho a profissionalização do mercado cultural, que 

nos últimos quinze anos vem ganhando destaque nos setores econômicos do país. Uma das 

questões que despontam como prova da profissionalização da área e o entendimento desta 

como uma área geradora de renda, com processos e procedimento específicos, é o surgimento 

de novos cursos de graduação em Produção Cultural e de pós-graduações também voltadas 

para a formação de novos profissionais no Brasil.  

Como em qualquer nova área, certamente há ainda longo caminho a percorrer, mas 

também muito já foi construído para o desenvolvimento e aprimoramento do setor no país. 

Observamos na atualidade o crescimento da reflexão sobre o fazer da produção cultural, a 

construção de políticas culturais, a discussão sobre as formas de acesso à cultura como 

condição básica para a consolidação da cidadania, os direitos culturais e outras questões 

nevrálgicas relacionadas ao tema. 

Por outro lado, enfrentamos ainda a desconfiança e a descrença de quem não trabalha 

nesta área. Há aqueles que não compreendem sua existência, que a qualificam como menor, e 

que, em última análise, avaliam que este trabalho está pautado na satisfação pessoal e na 

frivolidade da diversão, não como um setor de mercado, com seus procedimentos e 

burocracias específicas, gerador de renda e construtor de valores. 



13 
 

Foi com a criação do Ministério da Cultura, em 1985, que o fomento e a difusão da 

produção cultural no país encontraram maior impulso. Sua forma de atuação foi definida na 

Constituição de 1988, em que assumiria responsabilidade de promover ao cidadão o acesso à 

cultura e o pleno exercício de seus direitos culturais, além de incentivar a valorização e a 

difusão da cultura no país, conforme previsto no art. 215 da Constituição: “O Estado garantirá 

a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional e 

apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.” (REIS: 2009, 

163) 

As leis de incentivo à cultura, cuja primeira foi sancionada em 1986, que deveriam 

contribuir para a efetivação dos direitos citados acima, encontraram alguns percalços1 até sua 

consolidação em 1994. Neste mesmo ano foi dado novo direcionamento ao setor cultural no 

país, “envolvendo não somente a reconsideração da política cultural, as relações entre os 

setores públicos e privado e a revitalização das formas de financiamento à cultura, como 

também a redefinição da própria estrutura administrativa que se firmou no país”. (REIS: 

2009, 163) 

O que deveria impulsionar o mercado e a produção cultural no país se tornou a 

principal ferramenta através da qual se movimenta a produção cultural nacional. As leis de 

incentivo à cultura são, ainda hoje, a principal forma de existência das realizações culturais. 

Utilizadas a princípio com mais intensidade pelas empresas públicas, as leis de incentivo à 

cultura ofereceram a possibilidade de obtenção de renúncia fiscal com o fim de promover 

projetos culturais, além da associação de suas marcas às realizações culturais. Esta novidade 

movimentou e modificou o mercado. Encorajadas por essas grandes empresas públicas, as 

empresas privadas passaram também a utilizar-se deste benefício e deram impulso ainda 

maior ao mercado. 

Com alguns ganhos vieram também perdas. Se, por um lado, os números de 

realizações, de pessoas empregadas e de renda gerada pelo setor aumentaram, a escolha sobre 

que tipo de projetos seria implementado estava totalmente nas mãos das empresas que fariam 

uso das leis de incentivo. O Ministério da Cultura certificava os projetos culturais apenas por 

                                                      
1 Há alguns livros que aprofundam análise no desenvolvimento das políticas culturais no Brasil, entre os quais 
posso citar o livro “Políticas Culturais no Brasil”, de Lia Calabre, e “Marketing Cultural e Financiamento da 
Cultura”, de Ana Carla Fonseca Reis, este com uma análise menos aprofundada no caso brasileiro, que 
representa apenas um capítulo do livro. 
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seu caráter técnico, sem analisar o valor artístico da proposta, e as empresas escolhiam o que 

se realizaria. Este é o principal procedimento do segmento até o presente momento. 

Comecei a trabalhar nesta área em 2002, e, desde então, poucos foram os trabalhos em 

que me envolvi em que as leis de incentivo não eram a única forma de viabilizá-los. Outra 

grande questão que me acompanhou nestes quase dez anos, reside no fato de observar a 

incipiência do acesso a dados sobre o mercado cultural, bem como a métodos específicos para 

a área.  

Uma das respostas para que o processo ocorra assim é que há escassas e fragmentadas 

informações sobre o mercado cultural. Algumas exceções exemplares são as pesquisas do 

IBGE sobre o perfil cultural dos municípios brasileiros; e as pesquisas sobre os hábitos 

culturais de determinado estado, tal qual a realizada em São Paulo pela J. Leiva, empresa 

paulistana especializada em marketing cultural.  

Mas, essa é uma resposta rápida. Parece-me que a prática do mercado cultural 

brasileiro não considera a etapa de pesquisa essencial à construção de projetos, programas ou 

políticas culturais por parte da iniciativa privada e do Estado. Caso emblemático, da Lei 

Federal de Incentivo à Cultura que, majoritariamente, incentiva a produção cultural a despeito 

da geração de conhecimento prévio que objetivem facilitar a construção de projetos que 

atendam a demandas reais 2.  

Obter informações antes da formulação e implementação do projeto é tarefa, 

praticamente, impossível. Uma vez que não há financiamento para esta etapa. Comumente 

nesta área, e falo novamente com a propriedade de quem enfrenta esses dilemas diariamente, 

parte-se de hipóteses sem comprovações empíricas para a criação de projetos culturais, que 

muitas vezes partem de escolhas e interesses pessoais. 

Comecei a pensar o tema da minha pesquisa acreditando que, de alguma maneira, o 

relato do meu fazer diário colaboraria ajudando a preencher, ainda que em pequeníssima 

parte, a lacuna que existe no mercado cultural brasileiro de geração de conhecimento sobre 

suas próprias práticas.  

Não se trata de tarefa fácil encontrar informações sobre o processo de realização de 

um projeto cultural. Em busca bibliográfica sobre o assunto e em pesquisa ao Banco de Teses 

                                                      
2 O Ministério da cultura possibilita acesso ao conteúdo dos projetos patrocinados realizados através da Lei 
Rouanet. 
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Capes, usando diferentes palavras que pudesse remeter a este assunto, foram encontrados 

poucos trabalhos sobre o assunto e apenas um com uma temática próxima ao que objetivo 

avaliar.  

Este trabalho resulta, então, da experiência vivida em quase dez anos no mercado 

cultural e mais especificamente, três anos de envolvimento com o projeto cultural que escolhi 

como estudo de caso deste trabalho. 

Escolhi para esta empreitada um projeto que trabalha com a promoção de uma 

experiência com a música clássica para adolescentes e jovens de diferentes estados do país. 

Denominado “Brasil de Tuhu – Concertos Interativos”3 é um projeto itinerante, que busca 

promover o contato do público infanto-juvenil de escolas públicas com a música clássica – 

que, muitas vezes, ocorre pela primeira vez na vida dessas crianças e adolescentes. 

Apresentado e executado por um quarteto de cordas (dois violinos, uma viola e um 

violoncelo), o projeto contou com o patrocínio do Grupo Votorantim para a sua realização. 

A primeira edição do “Brasil de Tuhu” aconteceu em 2009 e percorreu os estados do 

Acre, Mato Grosso e Piauí, visitando 15 municípios e atingindo cerca de três mil e novecentos 

alunos participantes. A segunda edição ocorreu em 2010 e correu os estados do Ceará, Mato 

Grosso do Sul e Tocantins, visitando novamente 15 municípios e atingindo cerca de quatro 

mil e trezentos alunos. Em 2011, o projeto aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, passando 

por oito diferentes bairros da cidade. 

Tive a oportunidade de acompanhar o “Brasil de Tuhu” desde o início, passando por 

seu planejamento, pela realização e pela avaliação de resultados, o que me deu um ponto de 

vista privilegiado sobre ele.  Neste estudo busco justamente acompanhar o percurso deste 

projeto sócio-cultural - desde a sua elaboração à avaliação de seus resultados. Com isso 

pretendo apresentar como se dão as interseções de interesses e experiências dos envolvidos 

em um projeto cultural. Concentrar-me-ei na experiência de o “Brasil de Tuhu” no estado do 

Tocantins, por ter sido este o único estado em que acompanhei a viagem como pesquisadora, 

tentando observar atentamente todas as etapas da realização e recolhendo material para a 

minha pesquisa. 

 

 
                                                      
3 Daqui em diante somente tratado como “Brasil de Tuhu”. 
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Os 3P´s da produção cultural 

Avalio que a produção cultural pode ser entendida a partir de 4P´s bem particulares4. 

Note-se que no processo do desenvolvimento de uma ideia à execução de um projeto sócio-

cultural, há quatro principais atores envolvidos na dinâmica cultural brasileira, cada um 

desses aqui representado por um “P”. 

O primeiro, “P” a ser destacado é o Poder Público, que através das Leis de Incentivo à 

Cultura, viabiliza a realização de projetos sócio-culturais nas instâncias federal, estadual e 

municipal; o segundo “P” é o Proponente – aquele que cria o projeto cultural; o terceiro “P” é 

o Patrocinador – que investe no projeto e a ele associa sua marca; o quarto e último “P” é o 

Público – a quem o projeto é destinado e que irá recebê-lo.  

O Poder Público, entendido como governo, é quem estabelece as regras de 

funcionamento das leis e das políticas públicas de cultura de modo geral, consequentemente, é 

o regulador, quem estabelece as “regras do jogo” e, de certa forma, quem cria o ambiente e 

torna possíveis as relações que se constroem entre os outros 3P´s. 

Mesmo reconhecendo que as relações estabelecidas entre os outros 3P´s são fruto das 

possibilidades abertas e pela regulação do Poder Público, avalio que por isso mesmo este “P” 

está configurado em outro plano de análise e não será diretamente alvo de análise desta 

pesquisa. Este tema, amplo e ao mesmo tempo específico, por sua complexidade, merece por 

si só um trabalho a ele totalmente dedicado5 - muito embora naturalmente permeie todo este 

trabalho, dada sua importância e uma vez que o projeto se realiza através da Lei Federal de 

Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). 

Minha pesquisa se debruçará, então, sobre a dinâmica estabelecida neste contexto 

entre os demais 3P´s, que refletem o principal motor do mercado cultural atualmente. Esta 

dinâmica será avaliada a partir da análise do projeto sócio-cultural supracitado, que segue 

uma “trajetória clássica” de relacionamento entre os 3P´s na prática, a partir de uma 

experiência real. 

                                                      
4 Philip Kotler apresenta uma terminologia famosa no marketing que avalia sua dinâmica a partir de outros 4P´s: 
produto, preço, promoção e praça. Cabe ressaltar, entretanto, que o assunto de que o autor trata, assim como sua 
perspectiva de análise estão focados na venda de produtos e serviços, o que não se aplica ao tema desta 
dissertação. 
5 Para quem busca mais informações sobre o primeiro P, o Poder Público, destaco o trabalho de Lia Calabre que, 
entre outras publicações, avalia seu papel especificamente em “Políticas Culturais no Brasil”. 
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Portanto, este estudo avaliará em que medida o “Brasil de Tuhu” enfrentou dilemas de 

negociação, construiu o relacionamento entre os 3P´s e lidou com as expectativas de 

resultados do projeto do Proponente, do Patrocinador e do Público. Será que existe alguma 

interseção entre eles? Será que dialogam ao longo do processo? Está construído em cima de 

preconceitos?  

Responder a essas perguntas por meio do relato de um projeto sócio-cultural poderia 

ser questionado, mas como indica Marilena Chauí: “Haverá outra maneira de trabalhar neste 

campo que não redunde da repetição de experiências já conhecidas?” (CHAUÍ, 2006: 63). 

Quero com este trabalho, relatar uma experiência e refletir sobre ela, na esperança de que 

possa servir de referência para aqueles que queiram compreender a dinâmica de um projeto 

cultural desde sua criação, passando por sua implementação, até sua finalização e avaliação de 

resultados. 

 

A estrutura do trabalho 

Antes de se iniciar o detalhamento descritivo das partes que compõem este trabalho, 

cabe ressaltar que a proposição desta pesquisa nasceu mais de dúvidas do que de certezas. No 

processo de reflexão diário do trabalho em produção cultural algumas perguntas perseguiram 

a realização do “Brasil de Tuhu”. As maiores questões sempre foram: o que este projeto está 

promovendo de fato? Que tipo de resultado uma experiência de um dia poderia proporcionar a 

este o público? 

Durante todo o processo, tanto da realização deste projeto quando da minha pesquisa, 

as dúvidas sempre foram maiores do que qualquer certeza. Este é, na verdade, a maior 

realidade entre as pessoas que trabalham com cultura: sempre haverá dúvidas sobre o que 

estamos fazendo. De certa maneira, se em algum momento, os questionamentos ficarem 

menores, acredito que o processo possa estar se estagnando e que talvez seja hora de começar 

a repensar tudo outra vez. 

O resultado do trabalho é apresentado em uma estrutura de três capítulos. No primeiro 

capítulo faço um relato etnográfico do desenvolvimento do projeto a partir da ótica do 

proponente. Sendo eu parte integrante deste grupo, meu envolvimento com o projeto poderia 

ser questionado. Se, por um lado, foi particularmente difícil me afastar do objeto e avaliar 
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meu próprio discurso, por outro, creio que a maior contribuição deste capítulo seja um relato 

dos bastidores, que somente quem acompanhou o processo desde o início poderia fazer.  

Apesar de haver algumas poucas publicações sobre o planejamento de projetos 

culturais, entre as quais, “Mercado Cultural”, de Leonardo Brant, “Projetos Culturais” de 

Maria Eugênia Malagodi e Fábio de Sá Cesnik, ou ainda o “Guia Brasileiro de Produção 

Cultural”, de Cristiane Olivieri e Edson Natali, publicado bianualmente, optei por não utiliza-

los como referência. Avalio que estas publicações, entre outras, tratam-se mais de 

“almanaques”, guias práticos, cuja análise sobre o mercado e a produção cultural no Brasil 

não são avaliados. 

O segundo capítulo se volta para o segundo “P” desta dinâmica, o patrocinador. Nesta 

parte a história do grupo é apresentada, são avaliados o histórico de patrocínio do grupo, suas 

possíveis motivações e seus interesses ao desenvolver ações de patrocínio a projetos sócio-

culturais. Com base no discurso da responsabilidade social avalio as opções do patrocinador.  

O terceiro capítulo, que creio ser o mais interessante, traz luz ao público, aqueles que 

recebem o projeto e que durante o desenvolvimento do mesmo são apenas um desenho do 

proponente que parecia se alinhar às diretrizes do patrocinador. Entrevistas, relatos, tabulação 

de resultados dão fala a quem até àquele momento parecia aguardar passivamente a chegada 

de uma ação externa. 

Por fim, lembro que a pretensão desse trabalho é tão somente narrar a trajetória de um 

projeto cultural dentro da dinâmica de relacionamento dos 3P´s da produção cultural, gerando 

assim conhecimento do mercado cultural sobre suas práticas e, mais ainda, o doloroso 

exercício da reflexão sobre minhas próprias práticas profissionais.  
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1 O PROPONENTE 

 

A Instrução Normativa nº 1, de 9 de fevereiro de 2012, do Ministério da Cultura, 

define proponente como: 

 

pessoa que apresenta propostas culturais no âmbito do Pronac6 e 

responsabiliza-se pela execução dos projetos aprovados, podendo ser 

pessoa física com atuação na área cultural ou pessoa jurídica de direito 

público ou privado, com ou sem fins lucrativos, cujo ato constitutivo ou 

instrumento congênere disponha expressamente sobre sua finalidade 

cultural. 

 

No caso em tela, de o Brasil de Tuhu, o proponente é a Baluarte Agência de Projetos 

Culturais a pessoa jurídica que apresenta e operacionaliza o projeto no âmbito da Lei Federal 

de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e também junto ao patrocinador.  

A Baluarte Agência foi fundada em 2006, por mim, minha atual sócia, Paula Brandão 

e outra sócia que à época tínhamos. Empresa privada com fins lucrativos, especializada em 

planejamento e gestão de projetos culturais, e que atua como mediadora entre potenciais 

artísticos e o mercado cultural, a Baluarte promove projetos próprios, ou em parcerias com 

artistas ou instituições nas mais diversas linguagens: música, teatro, animação, entre outras, e, 

em cinco anos de existência, produziu cerca de 40 projetos – viabilizados por parceria com as 

principais empresas patrocinadoras de cultura no Brasil – e que abrangeram diferentes regiões 

do país e também alcançaram o exterior.  

Contudo, o Brasil de Tuhu possui uma particularidade. Apesar de ser representado 

juridicamente pela Baluarte Agência de Projetos Culturais, sua proponência é fruto de uma 

parceria entre a empresa e o grupo de câmara Quarteto Radamés Gnattali. 

O Quarteto Radamés Gnattali também nasceu em 2006 a partir do encontro de quatro 

instrumentistas que, homenageando um dos maiores gênios da música brasileira, investiram 

na aproximação entre a produção de câmara latino-americana e o público contemporâneo.  

 

                                                      
6 Abreviação de “Programa Nacional de Apoio à Cultura”, meio pelo qual o Ministério da Cultura operacionaliza 
as questões relativas ao uso da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). 
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1.1 Recuperando o histórico: do encontro à parceria 

Em 2006 a Baluarte Agência7 realizou uma série musical no Centro Cultural Banco do 

Brasil de São Paulo denominada “Rapsódias Brasileiras” que contou com a participação do 

Quarteto Radamés Gnattali8. Com seis espetáculos, seu objetivo foi o de apresentar 

composições musicais que, ao longo da história da música brasileira, representaram 

iniciativas em prol da construção de uma música capaz traduzir aspectos da identidade 

nacional. 

 Inicialmente usado na literatura, o termo “rapsódia” foi absorvido pela música e de 

acordo com o Diccionario de la  música Labor: 

 

“se entiende por rapsodia una obra musical de forma libre compuesta de 

fragmentos de las melodias de una nación. Originalmente fué uma forma 

vocal y desde el tiempo del Romanticismo tambíén una forma 

instrumental. Se cita a J. Tomaschek (1774-1850) como uno de los 

primeros que adoptaron esta denominación para sus fantasías sobre 

aires nacionales (1813, en 3 cuadernos). A pesar de esto, fué Liszt el que 

creó verdaderamente este género en sus célebres rapsodias húngaras” 

(p. 1834). 

 

 No vocabulário musical, “rapsódia” designa, portanto, uma peça de forma livre, escrita 

para concerto, na qual o compositor se utiliza de material de origem “popular”, dando-lhe um 

tratamento segundo a linguagem musical erudita, de que são exemplos as rapsódias húngaras 

de Franz Liszt apresentadas acima. 

 “Rapsódias Brasileiras” propunha, então, um exercício de identificação destes 

conteúdos em diferentes períodos e estilos musicais. Nesta série musical o limite que separou 

a produção erudita da popular foi bastante tênue.  

                                                      
7 A Baluarte Agência realizava seu segundo projeto com as Rapsódias Brasileiras. A empresa àquela data era 
dirigida por três recém-formadas que almejavam desenvolver, de forma mais profissionalizada, seu trabalho no 
mercado cultural e realizar projetos em que acreditassem em seus conteúdos. 
8 O Quarteto Radamés Gnattali, que até 2006 era conhecido como Quarteto Continental, era composto por Carla 
Rincón (violono I), João Leite (violino II), Fernando Thebaldi (viola) e Paulo Santoro (violoncelo) iniciam 
naquele ano sua caminhada como Quarteto Radamés Gnattali. 
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A escolha das peças musicais que comporiam o programa a ser executado suscitou 

acalorado debate, com considerações sobre os limites da produção musical erudita e popular. 

Mesmo durante a realização do projeto, foram várias as conversas entre nós sobre a produção 

erudita brasileira, sua relação com a tradição popular e o espaço de consumo da música 

clássica no Brasil. 

Apesar dessas questões, a partir de então a Baluarte Agência e o Quarteto Radamés 

Gnattali desenvolveram outros projetos. Realizaram concertos em espaços consagrados à 

música popular no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil, direcionaram a comunicação 

e divulgação das realizações para o grande público, não somente ao especializado e, como 

resultado de ações neste sentido, conseguiram pautar o quarteto como convidado do programa 

Chat das 5 da MPB FM 9, a fim de divulgar uma série de concertos que seriam realizados no 

espaço Caixa Cultural Rio de Janeiro sobre Villa-Lobos. 

Algumas destas realizações foram bem sucedidas, outras serviram de aprendizado e 

ajudaram a refletir sobre o local de consumo e sobre os consumidores da música clássica no 

Brasil. Mas, todas serviram para firmar a parceria entre a Baluarte e o Quarteto Radamés 

Gnattali, que se uniram com objetivo de ampliar o público de música clássica no Brasil. Para 

dar conta dessa intenção havia, contudo, uma pergunta que precisaria ser respondida, qual 

seja: como aproximar a música clássica do grande público?  

A resposta que se encontrou na ocasião foi a de que era preciso desenvolver ações 

voltadas para o público infanto-juvenil.  

O pressuposto era que projetos voltados para este público poderiam ser mais efetivos, 

apresentando resultados mais eficazes em longo prazo para a formação de plateia, pois 

estaríamos dialogando com um público ainda em formação, e, pretensamente, mais aberto às 

novas experiências e dispostos a absorver informações. Embora não considerássemos o problema 

por um ponto de vista teórico, e sim baseado na experiência, faz-se necessário realçar que as 

contribuições de Pierre Bourdieu e Norbert Elias, cada um a sua maneira, reiteram a aposta da equipe 

formada pela Baluarte e o Quarteto. 

No processo de construção do “Brasil de Tuhu - Concertos Interativos”, Carla Rincón, 

primeiro violino do Quarteto Radamés Gnattali, é a componente no quarteto que tem 
                                                      
9 Vale ressaltar que a MPB FM é uma rádio carioca que dedica sua programação à música popular brasileira. A 
participação de um quarteto de cordas em sua grade de programação se deu, muito provavelmente, pelo conteúdo 
que a ser explorado nos concertos que estavam divulgando: era uma homenagem a Villa-Lobos, o mais popular 
dos compositores eruditos brasileiros. 
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participação mais efetiva no desenvolvimento do mesmo. Acumulando também a função de 

coordenadora pedagógica do projeto, sua experiência de formação no El Sistema venezuelano, 

uma referência mundial no ensino de música, possibilita o uso de metodologias e ações deste 

sistema no “Brasil de Tuhu”. 

 

1.2 Motivações para a elaboração de um projeto de música clássica 

A análise das versões do projeto - processo que caracteriza o desenvolvimento de seu 

planejamento – e das entrevistas feitas por mim com os proponentes10 nos confirma a 

motivação comum entre Baluarte e o Quarteto: tornar a música clássica mais acessível ao 

grande público. Contudo, esse material também deixa explicita as diferenças sobre o lugar da 

música clássica e sobre os objetivos mais amplos do projeto. 

Em entrevista à assessoria de imprensa11 fui questionada sobre quais teriam sido as 

motivações para a construção do projeto e minha resposta foi a seguinte: 

 

a principal motivação é, sem dúvida, possibilitar o contato de jovens com 

a música clássica. Observamos que a música clássica, como outras 

estéticas artísticas, as artes plásticas, por exemplo, padecem de um 

distanciamento do grande público. Um dos pressupostos, sobre as quais, 

desenvolvemos o projeto é o fato de que a falta de conhecimento sobre 

algo não permite a alguém gostar ou não gostar de alguma coisa. Ela 

ignora e por isso, muitas vezes afirma não gostar. É impossível a alguém 

gostar de algo que não conhece. 

A Constituição Brasileira prevê aos cidadãos o direito de acesso à 

diversidade da produção cultural brasileira como forma de consolidar a 

cidadania cultural. Mas sabemos que infelizmente está realidade está 

longe de se concretizar. Nesse sentido há diversas iniciativas provadas 

pelo país com o objetivo de, alguma maneira, fazer conhecer a um grupo 

                                                      
10 No grupo dos proponentes foram entrevistados Paula Brandão, Carla Rincón e Fernando Thebaldi. 
11 A entrevista foi dado no escritório à assessora de imprensa em abril de 2009. O objetivo da entrevista era 
compor o release de divulgação do projeto. Cabe ressaltar a assessoria de imprensa é realizada por uma empresa 
contratada, sem vínculos com a Baluarte Agência. 
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de pessoas alguma estética que a princípio pode parecer distante de sua 

realidade. Assim é o Brasil de Tuhu, cujo objetivo é promover uma 

experiência encantadora de jovens com a música clássica.  

 

Em minha fala é possível ressaltar conceitos como cultura, acesso, cidadania e direitos 

culturais. O conceito de cidadania, bem como o de cultura, tem um longo caminho. T. 

Marshall, a partir do exemplo inglês, apresenta como se deu a trajetória da cidadania na 

Inglaterra. Com o surgimento dos direitos civis – com destaque à liberdade individual -, 

seguido dos direitos políticos – com a participação no poder político – e, finalmente, os 

direitos sociais – com a garantia de acesso a um mínimo de bem-estar e segurança materiais. 

(MARSHALL, 1967) 

Sendo um status concedido a membros de uma comunidade, a cidadania implicaria na 

igualdade de direitos e obrigações destes homens. Não havendo princípio universal que 

determine o que serão estes direitos e deveres em sociedades em que a cidadania “é uma 

instituição em desenvolvimento, criam uma imagem de uma cidadania ideal”, este servirá 

como referencial de sucesso a ser alcançado (MARSHALL, 1967). A questão do status 

universal, que garantiria pertencimento a uma nação, forneceu o substrato inicial para a 

ordenação política e a incorporação social em diferentes países (LAVALLE, 2003). No século 

XX, buscou-se assegurar acesso aos bens culturais, bem como aos direitos às minorias, 

chamados de quarta geração de direitos.  

A ”cidadania cultural” partir do reconhecimento de que a cidadania não está apenas 

relacionada aos direitos reconhecidos pelo estado oficial. É também, e talvez, sobretudo, a 

luta pelo reconhecimento de que são “as práticas sociais e culturais que dão sentido de 

pertencimento”, que estabelecem os limites da diferença àqueles que não possuem as mesmas 

práticas (CANCLINI, 2008: 35). Dessa forma, ressalta ainda Canclini (2008), a “cidadania 

cultural” pretende a dar voz às minorias. Uma das dimensões em que se busca isso é com o 

direito ao consumo cultural.  

Marilena Chauí em seu trabalho, “Cidadania cultural: o direito à cultura”, em que 

relata a sua experiência à frente da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo (1989-1992), 

apresenta três perspectivas de direitos culturais: 1) direito de acesso às obras culturais 
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produzidas; 2) direito de criar obras; e 3) direito de participar das decisões sobre políticas 

culturais.  

 

A cultura não se reduz ao supérfluo, ao entretenimento, aos padrões de 

mercado, à oficialidade doutrinária (que é ideologia), mas se realiza 

como direito de todos os cidadãos, direito a partir do qual a divisão social 

das classes ou a luta de classes possa manifestar-se e ser trabalhada 

porque, no exercício do direito à cultura, os cidadãos, como sujeitos 

sociais e políticos, se diferenciam, entram em conflito, comunicam e 

trocam suas experiências, recusam formas de cultura, criam outras e 

movem todo o processo cultural. (2006:138) 

 

A ênfase que a autora dá à produção cultural na sociedade brasileira está relacionada 

ao papel transversal e estratégico que adquire a cultura na sua avaliação. Motor capaz de 

responder aos desafios de uma sociedade de diferentes, a cultura não é apenas o processo de 

produção de uma obra de arte, mas um processo contínuo de negociação das diferenças. E a 

“cidadania cultural” é a possibilidade de participação dos indivíduos neste processo: não 

apenas como consumidor, mas também como produtor. 

Com a contínua difusão da “cidadania cultural”, afirma Marilena Chauí, a democracia 

se fortalece. Para a autora alguns traços dão forma à democracia. O primeiro a destacar é a 

“legitimidade e necessidade do conflito”, pois constitui em si o processo democrático; baseia-

se na idéia de direito, não só como garantia de direitos já previstos, como a criação de direitos 

novos, que surgem a partir de demandas existentes, caracteriza o processo de criação de 

direitos; não está ligada a um setor específico da sociedade, é antes a forma social da 

existência coletiva; por fim está em constante processo de construção, pois a cada problema 

que soluciona “reabre seu próprio problema: a questão da participação”. (CHAUÍ, 2006: 138-

139).  

Dessa forma, uma das motivações para o projeto foi o de gerar tanto consumo como 

produtor. O depoimento de Carla Rincón, quando perguntada por mim quais teriam sido os 

motes para o projeto, respondeu:  
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Na Venezuela e nos EUA todos os grupos tem como obrigação a criação 

de plateia e, trabalhando com crianças você tem mais chances de criar o 

amor pela música clássica e pela música em geral. 

A gente não quer, especificamente com o Brasil de Tuhu, criar diferenças 

entre o erudito e o popular. [...] 

Eu sempre tive música na minha escola, participava das orquestras 

típicas, folclóricos. E foi dessa iniciação minha folclórica que eu tive a 

idéia de pegar o guia prático de Villa-Lobos. [...]  

Para mim o consumo de música clássica está ligado às classes sociais e 

acho que a mídia também não ajuda muito. Faço sempre uma 

comparação com a Venezuela, porque é o meu país, e é um país latino-

americano, não tem uma realidade muito distante do Brasil. A mídia lá 

trabalha a favor da música clássica. No Brasil, especialmente no Rio de 

Janeiro, com um jornal só, ela é praticamente ignorada.  

Acho importante que as pessoas conheçam a música clássica porque ela 

requer um conhecimento, uma dedicação, mais profunda que a música 

popular. Quando você introduz a criança a esse tipo de linguagem, de 

complexidade, ela é obrigada a se concentrar mais. Se concentrando mais 

você já tem uma criança focada, uma criança que cria disciplina com a 

música clássica. Não quer dizer que com a música popular você não 

tenha. Esse tipo de ensino musical complexo, acaba proporcionando um 

desenvolvimento mais completo.12 

 

Os dois discursos consideram que, por um motivo, ou por outro, a música clássica 

esteve durante um longo período de tempo, ligada a uma classe específica: as elites. Os 

entendimentos e a relação estabelecida com esta estética musical se mostram diferentes entre 

a fala da Baluarte Agência e do Quarteto. 

Fazendo uso da explicação teórica de Pierre Bourdieu, é possível afirmar que o gosto 

musical está diretamente relacionado às diferenças no modo de aquisição da cultura musical, 

                                                      
12 Entrevista concedida em fevereiro de 2012 
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associada a dois modos de consumo de música: “de uma lado a familiaridade originária com a 

música, do outro o gosto passivo escolar do amador de gravações”. Para o autor, não há nada 

tão classificatório quanto os gostos em matéria de música. Seria possível afirmar, a partir dos 

gostos musicais de cada um, sua “classe”. “Não há nada tão infalível que o classifique”.  

O autor chama atenção ainda para o papel da produção musical em seu sentido 

mercadológico, apontando-a como capaz de alterar e moldar gostos, a partir da imposição dos 

gostos legítimos. (BOURDIEU, 2003:165,167, 168 ) 

Contudo, as duas falas convergem para um ponto em comum: possibilitar contato com 

a música clássica. De certa forma, a fala de Carla também, mas possivelmente, por seu 

envolvimento pessoal com a música, apresenta a música clássica como uma espécie de “tábua 

de salvação”, cujo valor e complexidade artísticos justificariam todas as ações em prol de sua 

disseminação. 

 

1.3 Uma política como inspiração 

Desde o início do processo de planejamento e elaboração deste projeto tínhamos como 

inspiração a política venezuelana de ensino de música em massa do país, o Sistema Nacional 

de Orquestras e Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (El Sistema).  

Carla Rincón, como dito, primeiro violino do quarteto e coordenadora pedagógica co 

projeto, é uma venezuelana de trinta e sete anos, e única musicista em uma família de sete 

irmãos. Teve sua formação musical através do El Sistema, quando ingressou aos seis anos de 

idade e através do qual conseguiu uma bolsa integral do Conselho Nacional de Cultura da 

Venezuela e graduou-se na North Carolina School of the Arts, tendo concluído em 2004 o 

mestrado na Universidade de Hartford.  Essa experiência como aluna e posteriormente 

professora do El sistema, influenciou diretamente a construção do projeto Brasil de Tuhu.  

El Sistema iniciou suas atividades em 1975, através de uma ação do maestro e 

economista, José Antônio Abreu, que objetivava inicialmente criar uma orquestra em Caracas. 

A criação desta orquestra possibilitaria a seus alunos de música, a prática de conjunto. 

Baseado em uma lei de 1964, que tornava obrigatório a todos os alunos das escolas de música 

públicas a prática de conjunto, José Antônio iniciou sua mobilização para a consolidação 
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desta orquestra. Convocando jovens músicos de Caracas e cidades vizinhas, criou a primeira 

Orquestra Sinfônica Nacional Juvenil da Venezuela.  

Com o sucesso desta ação, ele e os alunos que compuseram a primeira orquestra, 

começaram a adaptar a metodologia de ensino musical aprendida na universidade à realidade 

venezuelana, com o objetivo de multiplicar as orquestras no país. Assim, El Sistema iniciou 

sua consolidação, e em 1979, durante o governo venezuelano de Carlos Andrés Pérez (1975-

1979), foi transformado em uma política de educação musical.  

Com diversas ações complementares, a política promove o contato de crianças e 

jovens de áreas pobres com a música clássica. Em sua fase inicial o projeto contava com uma 

etapa de sensibilização do público. Esta ação mobilizava grupos de câmara13 a fazer 

apresentações por todo o país, fazendo com que crianças e jovens de bairros pobres pudessem 

ter acesso à música clássica, “para a grande maioria isso ocorrerá pela primeira vez”14.  

Paralelamente, a esta ação, foi criado um programa de formação profissional com centros de 

estudo e prática espalhados em diferentes regiões do país, que garantiam àqueles 

sensibilizados na ação anterior, a possibilidade de continuidade de contato com a música 

clássica e até mesmo a formação profissional. Com este programa os alunos poderiam 

recorrer a pratica de algum instrumento ou ao aprofundamento de seus estudos. Inicialmente 

conduzidas por professores estrangeiros, com o tempo as aulas destes centros passaram a ser 

dadas pelos próprios alunos que foram se formando no El Sistema. 

Hoje em dia, amplamente difundido e acessado pela população, El Sistema não realiza 

mais a etapa de sensibilização. Segundo informações do sítio da instituição, está em sua 

quinta geração de alunos formados, atende a duzentos e cinqüenta mil alunos, tem quinze mil 

professores, trinta orquestras profissionais, cento e vinte e cinco orquestras juvenis e muitos 

de seus músicos passaram a compor o corpo orquestral das mais tradicionais instituições do 

mundo.  

Tendo ingressado no El Sistema muito cedo, a visão de Carla sobre a música clássica, 

sua metodologia de ensino e as propostas por ela apresentadas são, certamente, reflexo dessa 

sua experiência na Venezuela: uma política que escolheu a música clássica, em detrimento de 

                                                      
13 Pequenos grupos musicais que podem ser compostos por variadas formações: em solos, duos, quartetos, 
quintetos, entre outros. Invariavelmente são muito menores que a formação orquestral. Em seu conceito original, 
os grupos ou conjuntos de câmara foram assim denominados por poderem ser executados em pequenas salas. 
14 Carla Rincón fez esta declaração durante conversa informal durante a realização do projeto em Tocantins, 
outubro de 2010. 
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qualquer outro estilo musical, para promover o acesso a crianças e jovens de bairros pobres 

em todo o país. Foi trazendo esta experiência que Carla contribuiu significativamente para a 

definição de diretrizes do projeto Brasil de Tuhu, que, até àquele momento não tinha nome. O 

primeiro consenso foi o de conceber uma proposta que executasse a primeira etapa do El 

Sistema, ou seja, a etapa de sensibilização de crianças e jovens. 

1.4 O planejamento do projeto 

A realização de um projeto que promovesse o contato do grande público com a música 

clássica atende às questões das duas partes. Para o Quarteto era a oportunidade de desfazer 

este “preconceito” de “música chata”, “de velho”, ou coisa que valha e que acaba por mantê-

la afastada do grande público, apresentando seu lado divertido; enquanto para a Baluarte 

Agência significava uma chance para promover o acesso a esta estética musical, ou seja 

demonstrar que ela era uma possibilidade para todos. 

Ficou então estabelecido que o ponto de partida do projeto fosse o argumento de que, 

pela falta de oportunidade de contato com esta estética, o público mantinha distanciamento da 

música clássica. A chave explicativa assim era o da falta de acesso, como explicita o texto do 

projeto: “esta ação reforça a necessidade de permitir o acesso e a fruição de diferentes 

estéticas musicais como alternativa para formação de platéia, e incentivo à prática musical”15.  

A barreira ao acesso à cultura também foi mobilizada para mostrar ao possível 

patrocinador que o acesso à música estava relacionado à consolidação da cidadania. A fala de 

Fernando Thebaldi, violista do quarteto, em entrevista ao Jornal Anhanguera, explicita essa 

intenção quando afirma acreditar: “que a cultura, que a música, que a arte, forma melhores 

cidadãos”16. 

Para apresentar as pressupostos que levaram os proponentes à elaboração do projeto 

aqui estudado, avalio as informações recolhidas e as apresento segundo metodologia sugerida 

pelo Manual de Formulación, Evoluación e Monitoreo de Projectos Sociales da Cepal. 

Optei por fazer uso desta metodologia como forma de manter certo afastamento do conteúdo 

pesquisado, já que além de pesquisadora faço também é parte do grupo que compõe um dos 

P´s, o  proponente. 

                                                      
15 Extraído do formulário do projeto, enviado ao programa de Democratização Cultural Votorantim de 2008. 
16 Em entrevista concedida ao Jornal Anhanguera 2ª Edição em 28 de outubro de 2010. 
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Dessa maneira buscou-se apresentar um breve diagnóstico do contexto sobre o qual o 

projeto foi pensado, avaliando as motivações que levaram à sua elaboração como forma de 

permitir a parte da população o contato com diferentes estéticas. Sendo, nesse ponto, 

remetidos à questão dos direitos culturais, legitimados pela Constituição de 1988, nos seus 

artigos 215 e 216, que reconhece o princípio da cidadania cultural e a garantia de acesso à 

diversidade para este pleno desenvolvimento. Outro aspecto relevante na elaboração do 

projeto é a implementação da lei no 11.769 que obriga, a partir de 2012, a implementação do 

ensino de música nas escolas como disciplina regular. 

 

1.4.1 Diagnóstico 

Todos os aspectos abaixo apresentados refletem argumentos e pressupostos recolhidos em 

documentos e entrevistas com os proponentes, organizados e comentados por mim. 

 a) Problema apontado  

1 - O direito ao acesso e à fruição cultural como forma de se alcançar a plena 

cidadania cultural, previsto na constituição de 1988, continua sendo privilégio de poucos, 

especialmente em regiões do Brasil em que o contato com a diversidade da produção 

nacional, em especial a música erudita ou clássica, é mais restrita.  

2 – Com a aprovação da lei no 11.769 (2008), que retoma a obrigatoriedade do ensino 

musical nas escolas, professores e alunos estão sem referencial para iniciar o desenvolvimento 

da área. 

b) Linha de base  

Problema Linha de Base 

Falta de acesso à diversidade musical 
brasileira, em especial à música erudita. 

Há 5.564 municípios brasileiros17 e apenas 23 
orquestras18 no Brasil. 

Poucas escolas já iniciaram o ensino musical 
obrigatório. 

Apenas 1% das escolas já tem o ensino de 
música em suas disciplinas regulares. 

 

                                                      
17 Dado fornecido pelo IBGE no “Perfil dos Municípios Brasileiros – Cultura”, publicado em 2006. 
18 Dado fornecido pelo Anuário Viva Música, publicado em 2008. 
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 c) Público-Alvo 

Problema Público-Alvo 

Falta de acesso à diversidade musical 
brasileira, em especial à música erudita. 

Crianças e adolescentes em formação escolar 
fundamental e médio. 

Poucas escolas já iniciaram o ensino musical 
obrigatório. 

Crianças e adolescentes em formação escolar 
fundamental e médio. 

 

d) Contexto para a criação  

Um aspecto a ser observado, está diretamente relacionado com o problema número 

supracitado. Segundo o “Perfil dos Municípios Brasileiros – Cultura”, documento publicado 

pelo IBGE em 2006, nenhum município brasileiro que tenha estrutura mínima para o 

desenvolvimento cultural (com secretarias de cultura e/ou outros órgãos com a mesma 

função) trabalha com o objetivo de promover o acesso à diversidade da produção cultural 

brasileira.  

Com relação ao segundo problema, vale ressaltar que a sanção presidencial da lei no 

11.769 deflagrou, a partir do segundo semestre de 2008, a necessidade de um período de 

adaptação da rede de ensino às novas exigências. As escolas brasileiras precisam adequar suas 

estruturas para oferecer a disciplina ‘música’, que estará obrigatoriamente em sala de aula a 

partir de 2012. A falta de professores e referências para a construção destas ementas é 

levantada como uma das principais questões na implementação desta lei.  

O Brasil possui cerca de 33 milhões de estudantes matriculados no ensino fundamental 

e 10 milhões no ensino médio19. A partir de 2012, todo esse contingente deverá, por lei, ter 

aula de música em escolas. Tanto o MEC quanto os especialistas da área de educação 

afirmam que o país não possui estrutura para atender a esta demanda imediata. Isso porque o 

país não dispõe atualmente de um número de licenciados suficiente para atender às exigências 

da educação musical, a partir de 2012.  

A sensibilização para o ensino musical necessita ser despertada entre alunos e 

professores. Segundo o diretor de concepções e orientações curriculares do MEC, Carlos 

Artexes, a importância da articulação atual sobre o acesso a diferentes estéticas e o ensino 

musical: “No centro da discussão está a estratégia para que possamos fazer da música um 

                                                      
19 Informações retiradas do sítio do MEC. 



31 
 

componente curricular relevante para o país e não apenas mais uma disciplina a ser 

cursada”.20 

e) Grupos de interesse 

 Estudantes de todo o país podem ser considerados como o principal grupo de 

relevância para projetos que alinhem o acesso a diferentes estéticas musicais e que trabalhem 

a sensibilização e o incentivo à prática musical nas escolas.  

Compõem ainda o grupo de interesse: 

- Ministério de Educação 

- Ministério de Cultura 

- Secretaria de Educação 

- Secretaria de Cultura 

- Estudantes 

- Professores 

- Escolas de músicas 

- Organizações que trabalham pelo desenvolvimento da cultura e da educação 

 

f) Causas e consequências 

 

Consequências 

 

 

Problema 

 

Causas 

 

                                                      
20 In Anuário Viva Música! O Guia de Negócios de Música Clássica no Brasil. Edição 2010. 

Desconhecimento por parte 
dos cidadãos das 

possibilidades estéticas que 
deveriam compor sua fruição 

cultural. 

Não há formação nem 
renovação de novas platéias 

para esta estética. 

Não há programas que 
trabalhem pelo acesso da 

população a diferentes 
estéticas em diferentes regiões 

do país. 

Falta de acesso a diferentes 
estéticas, em especial a música 

clássica. 
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g) Meios e fins 

 

Fim 

 

 

Objetivo 

 

 

Causa 

 

 

 

j) Locais de atuação 

Realizar o projeto em estados deslocados dos maiores centros de produção cultural do 

país, mais enfaticamente no que diz respeito à música clássica: as regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. Estabelecer nacionalmente a continuidade da ação através da rede de Internet. 

 

1.4.2 Formulação  

Desde o início de sua formulação, o projeto seria proposto para o Grupo Votorantim, 

que, de acordo com Paula Brandão diretora da Baluarte Agência, “é uma empresa conhecida 

por suas ações de patrocínio que busca promover o acesso ao público a diferentes 

manifestações artísticas através de seu Programa de Democratização Cultural”. Note-se, 

portanto, que houve uma clara preocupação na elaboração do projeto com o objetivo de 

atender aos critérios de seleção pública de projetos do grupo Votorantim. 

Realizar concertos didáticos 
em espaços públicos de 

regiões do país onde o acesso à 

música clássica é mais restrito. 

Permitir a parcela da 
população o incentivo à 
construção da cidadania 

cultural, no qual o acesso à 
diversidade é essencial. 

Possibilitar à população 
deslocada dos grandes centros 
de produção cultural o acesso a 
uma estética que não está em 

seu cotidiano. 
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O projeto começou a ser pensado em 2008, neste ano seu nome era “Concertos 

Didáticos – Quarteto Radamés Gnattali”. Analisando o documento enviado como proposta de 

patrocínio ao Grupo Votorantim em 2008 para primeira realização em 2009, o projeto anuncia 

que os concertos serão apresentados por um quarteto que “caracteriza a formação mais 

clássica da música erudita e é reconhecido como uma redução orquestral, por representar os 

naipes de uma orquestra em sua complexa musicalidade.” A afirmativa sobre a formação 

escolhida caracteriza um entendimento que a define qualitativamente frente a outras possíveis 

formações, ressaltando ao potencial patrocinador a qualidade e a importância da ação 

proposta. Fora isto, esta foi também uma decisão pragmática, pois reduzia os custos do 

orçamento do projeto, viabilizando-o, uma vez que viajariam só os quatro músicos e a equipe 

de produção. 

Neste mesmo documento os proponentes afirmam: “É a partir desta formação, através 

da execução de obras clássicas, nacionais e internacionais, que o quarteto traçará uma breve 

história da música para crianças e jovens”. 

Contudo, desde o primeiro ano de realização do projeto, o conteúdo utilizado nos 

concertos se tratou de uma adaptação do Guia Prático de Villa-Lobos. O Guia Prático trata-se 

de um material desenvolvido por Villa-Lobos para o ensino musical às crianças e jovens 

brasileiros. Neste guia, Villa-Lobos coletou, sistematizou e conferiu novos arranjos a canções 

do folclore brasileiro entre 1932 e 1937.  Sobre a reunião de 137 cantigas infantis populares 

no que seria o primeiro volume do Guia Prático, o Maestro Ricardo Prado afirma: “A mim 

parece que sua intenção era exatamente essa, a de recrear, divertir e, assim, fazer da educação 

musical algo do que as crianças pudessem gostar”. (PRADO, 2012)  

Quando questionados sobre a diferença entre a proposta inicialmente apresentada e a 

execução do projeto, a resposta é simples, como podemos perceber com a fala de Carla: 

“Mesmo depois de traçadas as linhas iniciais, o projeto continua evoluindo.” O uso da palavra 

“evolução” nos apresenta a noção de que a escolha aplicada (uma adaptação do Guia Prático) 

teria sido melhor que a proposta original. Outra questão emana desta escolha específica: por 

que uma venezuelana optou por trabalhar com este conteúdo alinhado à proposta de 

construção de Brasil do governo de Getúlio Vargas? Provavelmente, por sua própria 

experiência no El Sistema, em que a inserção musical de crianças e jovens se dá a partir de 

melodias e canções folclóricas. Dessa maneira, parece lógico que esta adaptação à realidade 

brasileira tenha possibilidade de trazer bons resultados também.  
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No formulário de inscrição do projeto, enviado ao Grupo Votorantim em 2008, o 

proponente apresenta os objetivos gerais do projeto:  

 

 Realizar concertos didáticos em espaços públicos de regiões do país 

onde o acesso à música erudita é mais restrito, o que incentivará uma 

ampliação da percepção sobre música e a diversidade da cultura 

brasileira das crianças e jovens das escolas participantes. 

 

Alguns dos argumentos dos proponentes para apresentar esta proposta residem na 

intenção de propor as apresentações em estados que não possuem orquestras oficiais, e que 

também não são contempladas em turnês nacionais de orquestras como a Orquestra Sinfônica 

do Estado de São Paulo (Osesp) e a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB). No que tange à 

questão do acesso à diversidade cultural brasileira, argumentam que no país o investimento 

destinado à produção cultural é muito maior do que os recursos aplicados no acesso ao que é 

produzido. Isso se reflete em baixos índices de práticas culturais: 

- Em 2007, 94% dos brasileiros não foram ao teatro; 92% não foram a nenhuma 

exposição; 83% não foram ao cinema; e 80% não foram a shows de música. (Pesquisa O 

Hábito de Lazer Cultural do Brasileiro – Ipsos/Fecomercio) 

- 91% dos municípios brasileiros não possuem sala de cinema. (IBGE, 2006) 

- 60% dos jovens brasileiros entre 15 e 29 anos nunca foram ao cinema. (Unesco, 

2004) 

- Na área de literatura, são lançadas, por mês, 1.200 “obras gerais” no País. Por outro 

lado, mais de mil municípios brasileiros não possuem nem sequer uma biblioteca. (Carta 

Capital, 2008/ Gazeta Mercantil, 2006) 

 Quanto aos objetivos específicos, são apresentados21: 

- Apresentar de forma lúdica a história da música erudita aproximando-a 

da realidade do público;  

                                                      
21 Extraído do formulário do projeto, enviado ao programa de Democratização Cultural Votorantim de 2008 



35 
 

- Possibilitar o contato de crianças e jovens com estéticas musicais 

muitas vezes distantes de sua realidade; 

- Permitir o contato direto dos alunos com os instrumentos de formação 

de um quarteto (dois violinos, uma viola e um violoncelo); 

- Incentivar a formação de platéia para a música erudita; 

- Apoiar a aprovação da lei federal nº 11.769, que inclui na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira a disciplina de música como 

atividade curricular obrigatória; 

- Difundir materiais de apoio para educadores em fase anterior a das 

apresentações para que possam enriquecer e contextualizar suas 

atividades regulares em sala de aula com informações sobre música; 

- Apresentar as proximidades que existem entre a música popular e a 

erudita; 

- Possibilitar o arquivamento de um registro em vídeo do processo nas 

escolas participantes para futuros acessos; 

- Fomentar o intercâmbio de informações entre as escolas participantes, 

notadamente do corpo docente. 

- Medição de resultados 

 

Note-se que a ênfase apresentada nos objetivos específicos concentra-se mais uma vez 

suas ações na possibilidade de contato de jovens com a música clássica. Reafirma-se o 

pressuposto de que esta é uma estética distante de suas realidades, a necessidade de formação 

de plateia e, de certa forma, que o ensino musical deve passar, necessariamente pelo ensino da 

música clássica também. 

Como ação inicial propõe a realização dos concertos em escolas da rede públicas de 

ensino de estados do país. Para tanto, foram escolhidos para receber a série de concertos 

estados deslocados do grande centro, em que o acesso à diversidade da produção cultural 

nacional, em especial a música erudita, era mais restrita.  
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Os municípios a receberem as apresentações deveriam ter poucos, ou nenhum, 

aparelhos culturais. Por conta disso previa-se a realização das atividades nas escolas, “que se 

apresentam como únicos pólos de disseminação do conhecimento na região”22. Além disso, ao 

se realizar em escolas da rede pública de ensino, o projeto atingiria as classes menos 

favorecidas das regiões, como forma de viabilizar o acesso a este público. A diretriz de 

realizar as apresentações em regiões mais pobres parece seguir o procedimento aplicado no El 

Sistema e enquadra-se perfeitamente, como será possível avaliar no próximo capítulo, com a 

atuação sócio-cultural do Grupo Votorantim. 

Entre as metas23 propostas, destacam-se: 

- Atender a 5 municípios em cada estado, totalizando ao fim da execução 

desta etapa inicial 15 municípios beneficiados. 

- Atender a 500 alunos em cada município. 

- Reunir nas apresentações alunos que por livre vontade queiram assistir 

as apresentações, público com algum interesse na temática. 

- Reunir no mesmo espaço alunos de pelo menos 5 escolas diferentes.  

 

 Quanto ao público-alvo do projeto, o formulário de inscrição do edital afirma que por 

se tratar de um projeto de complementação curricular, o mesmo tem como público alvo jovens 

e crianças entre 10 e 18 anos de idade, em formação escolar, “momento propício para o 

incentivo à prática musical e acesso às novas estéticas musicais como forma possibilitar uma 

nova percepção sobre a música e a cultura brasileiras”. O público, até o momento, é um 

esboço criado pelo proponente, que leva em consideração seu interesse de atuação e o perfil 

de interesse delineado pelo patrocinador em seu edital público de seleção de projetos. 

No documento analisado, o proponente apresenta ao patrocinador as justificativas para 

realização do projeto e afirma: 

 

                                                      
22 Extraído do formulário do projeto, enviado ao programa de Democratização Cultural Votorantim de 2008 
23 Idem, ibdem 
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 Essa iniciativa busca romper com um ideal ultrapassado, de que esta 

estética musical estaria ligada estritamente às classes sociais mais 

altas, que teriam melhores conhecimentos intelectuais e culturais para 

absorvê-las. 

Este problema está diretamente relacionado à falta de acesso a diferentes 

estilos musicais do Brasil e do mundo entre grande parte da população 

brasileira, e não ligada à classe social. Assim, pretende-se com este 

projeto contribuir para a diminuição deste problema, permitindo e 

aperfeiçoando a percepção de crianças e jovens sobre novas ambiências 

musicais. (grifo meu) 

 

O trecho acima suscita questões sobre a discussão entre a chamada cultura erudita 

hegemônica e a cultura popular subalterna. Em que a “cultura” com “C” maiúsculo era 

privilégio dos setores hegemônicos (CANCLINI, 2003). Essa questão será mais explorada no 

capítulo 3. O que ressalto, contudo, neste trecho, é uma dúvida que hora se coloca: o texto 

acima nega a relação de consumidores de música clássica com uma classe social específica. 

Por outro lado, os proponentes acreditam na existência dessa relação. Isso é revelado quando, 

em entrevista, Carla Rincón declara que “o consumo de música clássica está restrita às classes 

sociais mais altas.” Que sentido faria, então, afirmar que este seria “um ideal ultrapassado”? A 

resposta parece estar no parágrafo subsequente.  

O consumo restrito a um grupo específico é conseqüência da privação do acesso a 

determinadas linguagens. Em alguma medida, a simples falta de contato, apresentação à 

linguagem ou o excessivo estímulo ao consumo de massa, delimitam estas formas de acesso e 

consumo. Podemos afirmar, portanto, que esta restrição é diretamente relacionada à ausência 

de políticas e programas públicos neste sentido. Ainda, sendo verdadeiro afirmar que “o 

acesso é a condição material prévia que possibilita a produção e o consumo de produtos 

culturais” (COELHO, 1999:36), se não há acesso, não há criação de novas demandas. 

Tendo esta a explicação acima como verdadeira, fato é que o projeto poderia se 

realizar em qualquer estado brasileiro, o abismo entre produção e acesso se mantém, 

inclusive, naqueles em que, supostamente, a possibilidade de contato com a diversidade 

cultural encontraria menos entraves, como no Rio de Janeiro ou em São Paulo.  
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Definiu-se que o projeto seria realizado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do 

país, em localidades “em que há poucos ou nenhum aparelhos culturais”24. Para chegar a esta 

conclusão, utilizou-se como ponto de partida os dados apresentados no Perfil dos Municípios 

Brasileiros – Cultura 2006, pesquisa realizado pelo IBGE em parceria com o Ministério da 

Cultura em 2006. Os dados indicavam que estados destas regiões são mais deficitários no que 

tange ao número de aparelhos culturais disponíveis à população. Como a pesquisa do IBGE 

não trazia informações sobre as atividades culturais destes estados, especulamos que tal qual a 

ausência de aparelhos culturais, o acesso a uma programação cultural diversificada também 

deveria ser limitado, ou até mesmo inexistente. 

Mas esta escolha não foi feita com base apenas nos argumentos acima, houve uma 

preocupação por parte do proponente em tornar o projeto “mais palatável” ao potencial 

patrocinador. Uma vez observado o interesse do patrocinador em diversificar sua atuação 

cultural por diferentes estados brasileiros e que era de seu interesse ações que ocorressem em 

municípios em que houvesse unidades de atuação do grupo, propusemos que o projeto se 

realizasse nas regiões nos seguintes estados: Acre, Piauí e Mato Grosso.  

Como dito anteriormente era intenção dos proponentes contemplar estados que não 

possuíssem orquestras oficiais e que não fossem incluídos nas turnês das grandes orquestras 

nacionais. O estado do Mato Grosso, porém, não atende a este critério estabelecido. Este 

estado conta com a forte atuação da Orquestra do Mato Grosso, com trabalhos de formação de 

platéia e disseminação da música clássica, mas é também um estado em que empresas do 

Grupo Votorantim possuem forte presença. Assim, para criar maior sinergia entre o projeto e 

o potencial patrocinador, os proponentes se desviaram desta diretriz inicialmente pensada e 

incluíram este estado no projeto. 

A proposta apresentada na primeira versão do projeto sinaliza: “a partir desta 

formação, através da execução de obras clássicas nacionais e internacionais o quarteto traçará 

uma breve história da música para crianças e jovens”. O objetivo principal era “realizar 

concertos didáticos em escolas públicas do país em que o acesso à música erudita é mais 

restrito, o que incentivará uma nova percepção das crianças e jovens”. O questionamento 

sobre como avaliar os resultados do projeto se apresentou como um problema. Quais seriam 

as metodologias utilizadas para medir se a percepção do público sobre a música clássica havia 

                                                      
24 Extraído do texto da primeira versão do projeto, 2008. 
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sido alterada? Resolvemos não dedicarmos atenção àquela questão naquele momento. Se o 

projeto fosse selecionado, e consequentemente viesse a ser realizado, pensaríamos com mais 

calma.  

 

1.5 A realização do projeto 

1.5.1 Adaptações para a execução 

Depois de apresentado como um dos projetos selecionados no Programa de 

Democratização Cultural Votorantim em 2008, era hora do projeto se realizar ao longo do ano 

do ano letivo de 2009, e para uma execução bem sucedida era necessário refletir 

cautelosamente sobre todas as ações do projeto.  

Como dito, desde o início do planejamento, o objetivo foi o de pleitear patrocínio ao 

Grupo Votorantim - através do Programa de Democratização Cultural Votorantim - essa 

opção acabou, de certa forma, direcionando e até mesmo alterando os critérios estabelecidos 

para seleção dos estados.  

A mais importante preocupação da equipe era com o conteúdo a ser apresentado nos 

concertos didáticos. Depois de algumas pesquisas e debates optamos por utilizar o Guia 

Prático de Ensino Musical nas Escolas como base para desenvolver o programa dos concertos. 

Como já mencionado, o Guia Prático é um material de conteúdo didático desenvolvido 

por Villa-Lobos para orientar o ensino musical nas escolas. Esse material reúne melodias do 

cancioneiro popular que, há muito, circulam oralmente entre a população brasileira e foram a 

matéria-prima do projeto de educação musical em massa de Villa-Lobos na década de 1930.  

A partir da reunião de cantigas de roda, cantigas de ninar e outras músicas populares 

amplamente conhecidas, o compositor pretendia estruturar seu projeto de iniciação musical 

em massa. 

O projeto de Villa-Lobos era ambicioso. Elaborado no final da década de 1930, o Guia 

Prático fazia parte de um plano de educação musical em massa do período conhecido como 

Vargas, contexto em que havia um projeto maior de construção de nação, no qual as ações 

educacionais desempenhavam papel fundamental. 
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A despeito da proposta de educação musical em massa, que um projeto cultural 

solitário jamais será capaz de promover, nos pareceu interessante a metodologia, que 

trabalhava a partir de melodias reconhecíveis ao público. Este método poderia manter o 

interesse dos alunos na apresentação, na medida o reconhecimento das melodias executadas 

pelos músicos garantiria a aproximação do público com a música clássica.  

Para atingir aos objetivos propostos era necessário detalhar como se desenvolveria o 

concerto. Assim, pensou-se em uma proposta que não contemplasse apenas uma apresentação 

pura e simples de um quarteto de cordas. Mais do que isso, objetivo era trazer o público para 

as apresentações, de modo que eles não apenas assistissem como participassem dos concertos. 

Assim, ao longo das apresentações alunos são convidados a participar dos concertos, 

interagindo com o quarteto, cocando instrumentos para mostrar ritmo, cantando ou dançando. 

O objetivo desta metodologia é, não somente despertar o interesse do público com a interação 

de seus iguais, mas é também, mais uma forma de aproximar a música clássica do público. 

Como forma de criar empatia entre o projeto e o público, toda a programação visual do 

projeto com concebida em torno de um personagem, o Tuhu, um adolescente que apresenta o 

projeto. Seguindo esta linha de criação de um personagem, implementamos ferramentas de 

comunicação eletrônica com o público, o personagem (Tuhu), tinha perfil nas principais redes 

sócias, como Orkut, Facebook e Twitter. Implementou-se ainda um blog, em que o 

personagem anunciaria as atividades do projeto e relataria, em uma espécie de diário de 

bordo, tudo o que acontecia em cada município. Esses relatos traziam acontecimentos dos 

locais, falas e fotos da ação em cada lugar porque o projeto passava. Esta seria mais uma 

forma de dialogar com o público mesmo depois que o projeto já tivesse acontecido.  

 

1.5.2 Aplicação do projeto-piloto: um processo de aprendizagem  

Apesar das adaptações e das reflexões feitas ao longo do processo, um dos P´s nos era 

parcialmente desconhecido: o público. Tínhamos alguns pressupostos e assim desenhamos os 

aspectos que sobre quem eram essas pessoas que formavam a outra perna deste tripé. Com o 

intuito de mais aprender do que cometer erros, encaramos a primeira edição do projeto como 

um piloto, e resolvemos aplicar processos diferentes em cada município.  
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Não havendo manual ou mesmo fontes de consulta disponíveis, ficou estabelecido que 

somente a partir de testes seria possível gerar conhecimento e, aprendendo com erros ou 

acertos, seria possível direcionar as futuras ações do projeto de maneira mais assertiva. 

O modo como os alunos participavam do projeto foi alvo destas experiências. No Piauí 

propusemos que os concertos fossem realizados em espaços reconhecidos, em cada 

município, como espaço de agregação e disseminação de conhecimento e experiência. Um 

desses aprendizados deixou claro que projeto se realiza com a parceria das Secretarias 

estaduais de educação que auxiliam na seleção dos municípios a serem atendidos e na 

mobilização local junto a diretores e professores.  

 Assim, na viagem de pré-produção era necessário conversar com os representantes 

locais e mobilizá-los para que eles apontassem as possibilidades locais para aquela realização. 

Dessa maneira eles sugeriam não apenas as escolas, como também outros locais. Foram então 

sugeridos espaços como auditórios públicos, quadras esportivas e igrejas. Ficou estabelecido 

com os representantes locais um número de vagas determinado, que era correspondente a 

capacidade do espaço em que o projeto se realizaria. A intenção era que em um mesmo 

espaço, alunos de diferentes escolas pudessem se reunir para assistir as apresentações.  

Os critérios que definiriam como os alunos participariam dos concertos ficariam a 

cargo da escola, que naquele encontro aventaram possibilidades como nota, comportamento, 

sorteio, melhores trabalhos sobre o tema dos concertos, entre outras opções.  

No Acre optamos por realizar os concertos dentro de determinadas escolas, que nos 

eram apontadas pelas secretarias estaduais de cultura. Neste modelo beneficiaríamos apenas 

uma escola em cada município e todos os alunos da escola participariam dos concertos. 

Identificamos com estas duas experimentações que os alunos que participavam da atividade 

compulsoriamente não se mantinham tão de interessados quanto os alunos que desejaram 

estar ai. Percebemos que o grau de participação e troca entre a plateia e o quarteto foi muito 

mais intenso nos municípios em que os alunos manifestaram interesse, ou participaram de 

algum processo seletivo para participar da apresentação. 
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1.5.3 Replicando o aprendido – a realização da 2ª edição em Tocantins 

Pode-se dizer que a segunda realização do projeto se deu de maneira mais controlada. 

Já havia métodos testados, resultados tabulados, dados a serem analisados. O processo havia 

sido testado e o aprendizado registrado. O aprendizado da primeira edição do projeto gerou 

procedimentos claros e ferramentas que tornaram possíveis a qualquer pessoa que, sem 

conhecer o projeto, se envolvendo em sua realização, teria à sua disposição um descritivo 

completo sobre os procedimentos necessários para a aplicação do mesmo, como uma 

“cartilha”. 

Seguindo a “cartilha” definida na primeira edição, de metodologias, conteúdo, 

procedimentos e ferramentas de comunicação, o projeto seguiu o caminho esperado em sua 

realização no Tocantins. Na etapa de pré-produção equipe de produção foi ao estado antes do 

projeto se realizar; apresentou pessoalmente aos representantes da secretaria estadual de 

educação; envolveu a secretaria como parte integrante do projeto reforçando que o sucesso da 

ação dependia desta parceria; visitou os municípios que receberiam o projeto na companhia de 

um representante da secretaria de educação; conversou com diretores, coordenadores e 

professores, colocou-os como agentes do projeto. As formas de divulgação do projeto e de 

comunicação do público dos concertos seguiram a linha pensada anteriormente, com o 

personagem adolescente apresentando o projeto, as redes sócias e o blog informativo. Da 

mesma maneira a metodologia que introduzia a participação do público nas apresentações se 

manteve em sue segundo ano de realização. 

A realização em todos os municípios aconteceu como esperado. Ao chegarmos a 

Xambioá, às 17h 30min, a cidade parecia estar toda mobilizada, o espaço estava decorado e os 

alunos, orgulhosos exibiam os trabalhos que haviam feito sobre Villa-Lobos. Em Araguaina, a 

expectativa da diretora onde a escola se realizou era de contarmos com a presença de mil 

alunos, dado confirmado ao fim do concerto pela produção através do controle de presença. 

Em Porto Nacional, entretanto, algo ocorreu fora do esperado. Quando chegamos ao local 

onde a apresentação aconteceria, havia poucas pessoas no local. Com o avançar das horas, o 

horário da apresentação se aproximava e não havia público para lotar o auditório. Por que em 

uma das últimas cidades que o projeto visitou, vivenciamos uma situação nunca antes 

experimentada, nem na primeira edição, nem nos outros estados? Parece que, através desta 

amarga experiência, mais um ponto ficou claro: o aprendizado nunca termina. 
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2 O PATROCINADOR 

 

Segundo o Dicionário Crítico de Política Cultural, o “incentivo cultural, ou incentivo 

fiscal à cultura, assume frequentemente a forma de deduções nos impostos devidos por 

indivíduos (pessoas físicas) ou empresas (pessoas jurídicas) como compensação por gastos 

efetuados com o apoio a práticas culturais.” (COELHO, 1999: 214)  

Para Coelho, há três principais práticas que caracterizam as formas de incentivo 

cultural (grifo meu): 

1 - Doação: “Transferência de recursos aos produtores culturais (ou empreendedores) 

para a realização de obras ou produtos culturais sem que haja, por parte do incentivador, 

interesses promocionais, publicitários ou de retorno financeiro.”  

2 - Patrocínio: “Transferência de recursos a produtores culturais para a realização de 

obras ou produtos de cultura com finalidades promocionais, publicitária ou de retorno 

institucional.”  

3 - Investimento: “Transferência de recursos a produtores culturais para a realização 

de obras ou produtos de cultura com a intenção de participação nos eventuais lucros 

financeiros.” (COELHO, 1999: 214)   

Na definição da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), o patrocínio é: 

 

 a transferência de numerário, com finalidade promocional ou a 

cobertura, pelo contribuinte do imposto sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza, de gastos, ou a utilização de bem móvel ou imóvel do 

seu patrimônio, sem a transferência de domínio, para a realização, por 

outra pessoa física ou jurídica de atividade cultural com ou sem 

finalidade lucrativa prevista no art. 3° desta lei.  

 

O Patrocinador seria, portanto, aquele que faz uso desta transferência de recursos, que 

pode ser de forma direta (recurso próprio) ou através das leis de incentivo à cultura, para 

atividades que incentivem a produção, fruição ou promoção cultural. 
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Ana Carla Fonseca Reis afirma que no mundo “o patrocínio só floresceu realmente a 

partir da década 70”, especialmente no Reino Unido. No Brasil “patrocínio cultural era um 

termo relativamente pouco empregado até meados da década de 90, quando tomou novo 

impulso com as leis culturais”. A autora afirma ainda que no Brasil, “a onda de privatizações 

da segunda metade da década de 1990 viu uma explosão de patrocínios de megaeventos nos 

quais muitas vezes o patrocínio era empregado simplesmente como ferramenta de mídia.” 

(REIS: 2009, 12)  

Ana Carla ressalta ainda que em muitas empresas, que após os processos de 

privatização passaram a atuar ou ampliaram sua atuação no Brasil, a estratégia de firmar um 

compromisso com a cultura era praticamente nula. A prática comum de patrocínio se resumia 

a “anunciar sua chegada com pompa e circunstância junto à mídia e a seus novos 

consumidores.” (REIS: 2009, 12) 

O patrocínio cultural, desde as primeiras formas de atuação no Brasil, e no mundo, é 

parte de uma estratégia de comunicação das empresas. Faz parte do corpo do marketing e 

espera-se com ele atingir objetivos comerciais, ou “trabalho de imagem, maior conhecimento 

da marca, publicidade gratuita, aumento do nível de lealdade de seus funcionários.” (REIS: 

2009, 12).  

O marketing cultural é a estratégia de comunicação que se utiliza de investimentos 

sócio-culturais para, de alguma maneira, trabalhar os valores apregoados a uma marca. 

Conforme apresenta Ana Carla, o marketing cultural “deriva da estratégia de marketing da 

empresa, que é traçada considerando-se seu posicionamento atual e o que seria desejado no 

futuro.” (REIS: 2009, 67) 

Os objetivos mais comuns do marketing cultural são: estabelecer uma comunicação 

direta com o público-alvo, atrair, manter e treinar funcionários, estabelecer e manter relações 

duradouras com a comunidade, reforçar ou aprimorar a imagem corporativa ou da marca, 

manter ou incrementar o conhecimento da marca ou da empresa, potencializar o composto de 

comunicação da marca. Sem apresentar os objetivos em ordem de preferência entre os 

patrocinadores, a autora faz uma análise de cada um desses objetivos trazendo casos de 

empresas que atuam com este ou aquele objetivo, mais acentuadamente.  (REIS: 2009, 72)  

A Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, pesquisou 111 empresas no Brasil, a fim 

de identificar as principais motivações das empresas ao investir em projetos culturais, dentre 
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os mais destacados estão, na ordem de preferência: ganho de imagem institucional; agregação 

de valor à marca; reforço do papel social da empresa; obtenção de benefícios fiscais; retorno 

de mídia; aproximação do público-alvo. 

Há, portanto, diferentes causas assumidas por empresas que fazem uso de patrocínios 

para ajudar a consolidar a empresa/marca como “cidadã”. As autodenominadas empresas-

cidadãs buscam demonstrar seu compromisso com a responsabilidade social e interesse em 

contribuir para a melhoria de vida da população, e também agregar valor social à imagem de 

suas organizações, consolidando sua credibilidade e conquistando admiração da sociedade.  

Grande parte das empresas faz uso do vocábulo cidadã para auferir uma representação 

mais humana e, portanto, menos corporativa. O que, por fim, pode torná-las, ou parecer torná-

las, sensíveis às questões sociais mais latentes no país. (FERNANDES: 1994) 

Ana Carla Fonseca Reis (2009) chama atenção para o fato de que o envolvimento das 

empresas privadas ou públicas com questões sociais – educação, saúde, cultura, meio 

ambiente - está relacionado com a entrada do conceito de Responsabilidade Social no Brasil 

no final da década de 1990. Foi sob essa ótica que as empresas passaram a se interessar pelos 

patrocínios sócio-culturais - através, ou não, das leis de incentivo à cultura, que se 

consolidaram nesta mesma década como um dos meios de viabilização dessas ações. De 

maneira geral, as empresas passaram a investir na área cultural com o claro objetivo de seus 

associar valores e mensagens à atuação sócio-cultural. Ao afirmar e consolidar essas ações 

sócio-culturais em todas as suas campanhas de comunicação, as empresas passaram a ter mais 

uma ferramenta disponível para construção de suas marcas ou, para usar o conceito mais 

moderno, conquistaram outras ferramentas para um posicionamento de marca. 

Esta discussão será, ao longo deste capítulo, a base para a análise do Grupo 

Votorantim - patrocinador do projeto analisado nesta dissertação, Brasil de Tuhu - Concertos 

Interativos. A investigação de sua atuação como patrocinador na área sócio-cultural visa 

identificar suas motivações e interesses. Nossa hipótese é que o Grupo Votorantim faz uso do 

paradigma da democratização cultural – que será melhor explicado mais adiante – para 

justificar tanto que suas ações sócio-culturais sejam para “estabelecer e manter relações 

duradouras com a comunidade” como para “reforçar ou aprimorar a imagem corporativa ou 

da marca”. (REIS: 2009, 72) 
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Para verificar essa hipótese, faremos uso de documentos institucionais, dos editais 

públicos de seleção de projetos do grupo, dos formulários de avaliação de projetos, de 

entrevistas e dos canais de comunicação criados pelo grupo empresarial. Utilizamos ainda 

alguns dados disponibilizados pelo Ministério da Cultura e pelas ferramentas de 

acompanhamento e avaliação de projetos empregadas pelo Grupo Votorantim. Com base 

nessas fontes, pretendemos clarear quais os objetivos do Grupo Votorantim ao investir em 

ações sócio-culturais, especificamente, ao patrocinar o “Brasil de Tuhu”. Antes, porém, é 

preciso conhecer um pouco mais o patrocinador. Este é o assunto do próximo tópico. 

 

2.1 Quem é o patrocinador?  

A história do Grupo Votorantim começa em 1918 com a inauguração de uma fábrica 

de tecidos na cidade de Votorantim, localizada a 82 km da capital paulista, origem do nome 

do grupo. Desde então, foram fundadas outras empresas, diversificando sua atuação: no fim 

da década de 1980 o grupo passou a investir em papel e celulose, alguns anos depois 

ingressou no setor financeiro com a constituição do Banco Votorantim e em 2001 criou a 

holding
25 Votorantim Participações (VPar), modo como iniciou a internacionalização de suas 

operações, que em 2011 atuava em 24 países. 

Informações disponíveis no sítio eletrônico da instituição (www.votorantim.com.br) 

indicam que o grupo Votorantim é composto por capital totalmente nacional. Suas operações 

concentram-se em setores de base da economia como cimento, mineração e metalurgia 

(alumínio, zinco e níquel), siderurgia, celulose e papel, suco concentrado de laranja e 

autogeração de energia. Outro braço do Grupo é a Votorantim Finanças – que reúne o Banco 

Votorantim, a BV Financeira, o Votorantim Asset Management, o BV Leasing e o 

Votorantim CTVM. Além disso, o Grupo também possui um segmento chamado Novos 

Negócios em que investe em empresas e projetos de biotecnologia, pesquisas minerais e 

especialidades químicas.  

                                                      
25 É uma forma de sociedade criada com o objetivo de administrar um grupo de empresas (conglomerado). A 
holding administra e possui a maioria das ações ou quotas das empresas componentes de um determinado grupo. 
Essa forma de sociedade é muito utilizada por médias e grandes empresas e normalmente visa melhorar a 
estrutura de capital, ou é usada como parte de uma parceria com outras empresas. Para saber mais sobre o tema, 
pesquisar : NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: introdução ao Direito Econômico. 3.ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2001 
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Em 2010, a receita líquida do grupo atingiu o valor de R$ 29,5 bilhões, dos quais R$ 

5,4 bilhões teriam advindo de exportações. Com orgulho, no sítio do Grupo na internet nos é 

relatado que a empresa é classificada como Grau de Investimento pelas três maiores agências 

de classificação do mundo, Standard & Poor´s, Fitch Ratings e Moody´s, respectivamente, 

com as seguintes notas: BBB, BBB- e Baa326. 

Para nosso argumento, o que nos interessa é destacar o discurso do Grupo de que “o 

crescimento da Votorantim est[ava] alinhado aos princípios de sustentabilidade" 

(www.votorantim.com.br). Neste sentido, o Grupo reitera esta sua característica ao afirmar 

que "destinou R$ 310 milhões a projetos de preservação e gestão ambiental e R$ 44,9 milhões 

a ações sociais, que beneficiaram 580 mil pessoas em 241 municípios brasileiros”. A 

autoimagem de empresa sustentável, divulgada no sítio do Grupo, nos ajuda a entender o 

porquê, em 2002, ter sido criado uma unidade voltada para as ações sócio-culturais do Grupo: 

o Instituto Votorantim.  

O Instituto é uma organização sem fins lucrativos, que, segundo material institucional, 

desde sua criação objetiva unificar os investimentos sociais do mesmo. O sítio eletrônico da 

instituição (www.institutovotorantim.org.br) afirma:  

 

Desde a sua fundação, em 1918, a Votorantim participa do 

desenvolvimento social e econômico do país, de maneira ética e 

consciente. Além de criar empregos e renda, as empresas do Grupo 

sempre apoiaram iniciativas de âmbito social nas regiões em que atuam. 

Esses investimentos, no entanto, ocorriam sem diretrizes específicas.  

 

                                                      

26 As agências de notas de crédito, também conhecidas como agências de rating, classificam  países e empresas 
em dois grandes grupos: os que possuem grau especulativo e os que possuem grau de investimento. Dentro de 
cada um desses dois grandes grupos, são atribuídas notas. Nas agências Fitch Ratings e Standard &  Poor's, 
classificam-se, em ordem crescente de risco: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A- (notas de grau de investimento 
alto); BBB+, BBB, BBB- (notas de grau de  investimento médio); BB+, BB, BB-, B+, B e B- (notas em 
categoria de especulação); CCC, CC, C, D (notas na categoria de risco alto de inadimplência). Na Moody's, a 
nota mais baixa de todas é a C, considerada risco alto de inadiplência. Imediatamente, segue o grau de 
especulação, em ordem crescente, B3, B2, B1, Ba3, Ba2, Ba1. E o grupo de maior qualidade e menor risco de 
investimento completa a escala, em ordem crescente, Baa3, Baa2, Baa1, A3, A2, A1,Aa3, Aa2, Aa1, Aaa.  
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A origem do Instituto Votorantim remonta aos anos de 2000/2001 quando foi feito 

pelo Grupo Votorantim um levantamento que levou à construção do Sistema de Indicadores 

de Sustentabilidade (SIS). O SIS foi “um banco de dados que permitiu contabilizar os 

investimentos sociais das empresas”. A partir de então, e com base neste documento, o Grupo 

Votorantim passou a orientar as políticas e diretrizes da área social praticadas pelas empresas 

do grupo. Suas ações acabaram resultando, em 2002, na fundação no Instituto Votorantim - o 

“braço social” do grupo.  O Instituto Votorantim integra, portanto, uma estratégia da empresa 

a fim de consolidar a atuação de seu grupo no campo social.  

Mas, é preciso ressaltar que o Grupo Votorantim adota o discurso de que desde o 

início de suas atividades vem realizando ações sustentáveis. O que deve ser melhor 

compreendido. Quanto aos investimentos anteriores à criação do Instituto, especialmente 

aqueles feitos no início do século XX que o grupo classifica como os primeiros investimentos 

“éticos e conscientes”, o mais provável é que tenham sido fruto da filantropia de alguns 

membros da direção da empresa. Como sugere Rubem César Fernandes a “filantropia 

empresarial” foi a forma inicial com que as empresas dedicaram-se às questões sociais. 

(FERNANDES: 1994, 133) e isso é bastante diferente de realizar ações de Responsabilidade 

Social.  

Tanto o Grupo de Institutos Fundações e Empresas (GIFE) quanto o Instituto Ethos, 

que são as principais referências em Responsabilidade Social no Brasil, são unânimes em 

afirmar que há uma distinção entre Responsabilidade Social Empresarial (RSP) e 

Investimento Social Privado (ISP): 

 

Investimento Social Privado é o repasse de recursos privados para fins 

públicos por meio de projetos sociais, culturais e ambientais, de forma 

planejada, monitorada e sistemática. – GIFE 

 

Responsabilidade Social Empresarial é a forma de gestão que se define 

pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com 

os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais 

que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, 

preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, 
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respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades 

sociais. – Instituto Ethos 

 

Além disso, as orientações tanto do GIFE quanto do Instituto Ethos, chamam atenção 

para o fato de a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) ter se consolidado com mais 

força entre as empresas que passaram a operar suas ações sociais através de suas fundações e 

institutos, criados especialmente para gerir suas ações sociais. Por exemplo, na publicação 

“Responsabilidade Social Empresarial: Por que o guarda-chuva ficou pequeno?” o GIFE 

afirma que a RSE se consolida e “em paralelo, surge espaço para a evolução no papel dos 

institutos e fundações empresariais, no que concerne sua contribuição com a empresa em prol 

do entendimento das questões ligadas ao impacto social e ambiental do negócio.”  

Pode-se concluir, portanto, que o Instituto Votorantim surge como resultado desta 

tendência nacional de resposta empresarial às demandas da sociedade.  

O Instituto possui funcionários próprios, mas mantidos com verba direta do Grupo. 

Em 2012, a empresa possuía duas gerências principais: Pesquisa e Desenvolvimento e 

Relacionamento Corporativo. A área de patrocínios culturais está submetida à gerência de 

Pesquisa e Desenvolvimento, juntamente com o esporte e outros temas. O organograma do 

Instituto Votorantim distribui a cadeia de comando da seguinte forma: 
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Mas a pergunta que persiste é: por que o Grupo Votorantim criou o Instituto? Por 

simples tomada de consciência e necessidade de contribuição social? Ou ainda por que:  

 

a adoção dessas práticas traz alguma implicação para outros setores da 

organização empresarial? Condiciona a política de pessoal? Interfere no 

Marketing? Deixa marcas na identidade da empresa? Está relacionada à 

afirmação de valores éticos nos negócios? Acompanha mudanças nos 

padrões de relacionamento e de confronto entre capital e trabalho? 

(FERNANDES: 1994, 101) 

 

Parece-nos que no caso do Instituto Votorantim é um pouco de cada uma dessas 

questões. Associadas ao Instituto Ethos, o Grupo Votorantim procurar se enquadrar nos 

critérios estabelecidos por esta instituição para definir o estágio em que a empresa se encontra 

em ações de responsabilidade social. Vale lembrar que o Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social é uma das maiores organizações brasileiras voltadas para a 

consolidação da responsabilidade social entre as empresas públicas e privadas, cuja missão é 

“mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente 

responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável”.  

De acordo com o Instituto Ethos, um dos temas que indica o grau de envolvimento das 

empresas com a Responsabilidade Social é denominado “Valores, Transparência e 

Governança”. Para avaliá-lo, o Instituto Ethos estabelece quatro diferentes estágios de 

desenvolvimento das empresas. São eles: 
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Com base neste indicador é possível afirmar que, desde a criação do Instituto 

Votorantim, o Grupo Votorantim pode ser enquadrado 3. Com ações e diretrizes de 

investimento mais definidas e um corpo funcional completamente dedicado à implementação 

de programas nesse sentido – aspecto que será detalhado mais adiante – o grupo busca 

consolidar e criar identidade entre as empresas e os investimentos sócio-culturais por ela 

realizados. 

No caso do Grupo Votorantim, seu discurso é completamente afinado com as 

diretrizes avocadas pelo Instituto Ethos para definir uma empresa orientada pela 

Responsabilidade Social. Emblemático exemplo disso é o discurso nos materiais 

institucionais que sustenta que o Grupo “manteve-se em crescimento contínuo, amparado por 

Valores, Solidez, Ética, Respeito, Empreendedorismo e União.” Apresentados com destaque 

nos textos, sempre em maiúsculas, esses substantivos objetivam definir o “espírito” da 

empresa. Espírito este fundado em uma preocupação social e não no lucro, como era de se 

esperar. Os materiais institucionais reforçam, a todo momento, essa concepção do Grupo 

quando apontam que “um dos pilares de seu crescimento é o compromisso com a 

sustentabilidade, traduzido na busca de criação de valor nas dimensões econômica, social e 

ambiental27.” 

Retomando as argumentações de Ana Carla Fonseca Reis e Rubem César Fernandes, 

apresentadas ao longo deste capítulo, há certamente outras motivações que mobilizam esses 

movimentos empresariais, entre as quais as mais comuns são: estabelecer uma comunicação 

direta com o público-alvo, atrair, manter e treinar funcionários, estabelecer e manter relações 

duradouras com a comunidade, reforçar ou aprimorar a imagem corporativa ou da marca, 

manter ou incrementar o conhecimento da marca ou da empresa, potencializar o composto de 

comunicação da marca (REIS:2009, 72) . Fato é que, ressalta ainda Rubem César Fernandes: 

“grandes empresas nacionais e multinacionais adotam políticas de investimento social. O 

Marketing começa a usar investimentos de proteção ambiental, assim como na área social, 

para promover a imagem pública das empresas.” (FERNANDES: 1994, 133) 

Contudo, como também nos esclarece Rubem César Fernandes: 

 

                                                      
27 Retirado do sítio da Instituição: www.votorantim.com.br 
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A empresa competente há de sobreviver e crescer no mercado fazendo 

uso inteligente das oportunidades de lucro. Mas o “uso inteligente” não 

se esgota em cálculos financeiros. Enfrenta, por necessidade, dilemas 

institucionais vinculados a diversas ordens de problemas, para os quais 

há sempre mais de uma resposta possível. (FERNANDES: 1994,102) 

 

Como forma de fortalecer sua imagem pública, criar uma identidade ou “potencializar 

o composto de comunicação da marca através de seus investimentos sócio-culturais, o Grupo 

Votorantim, através do Instituto Votorantim, desenvolveu o “Programa de Democratização 

Cultural Votorantim” – que acabou por financiar o Brasil de Tuhu. Por isso mesmo, nos 

analisaremos com mais cuidado este programa do Instituto Votorantim. 

Este programa possui um documento que apresenta as diretrizes definidas e unificadas 

de investimento como sendo esta sua principal forma de atuação. A eleição desta causa parece 

facilitar, e muito, o trabalho da equipe de comunicação do grupo no que tange as ações de 

marketing cultural. Contudo, independente das causas que levaram à escolha do tema a ser 

explorado em seus investimentos sócio-culturais, algumas perguntas carecem ainda de 

respostas e são fundamentais para o entendimento das relações existentes (ou não) entre a 

atuação do grupo e o Brasil de Tuhu: tendo escolhido a causa da democratização cultural, 

qual seria seu entendimento sobre isto? E para quem se voltaria? 

O Programa de Democratização Cultural Votorantim define democratização cultural 

como “a ampliação das possibilidades e do acesso da população a experiências culturais e 

artísticas”. Limita ainda seu público-alvo: a “causa com a juventude”. Restringe também as 

áreas de sua atuação: educação, trabalho, cultura, esporte e fortalecimento de direitos28.  

É interessante notar que em relação ao público-alvo das ações do Programa há mais 

um aspecto a ser considerado: busca-se atingir o jovem “oriundo das camadas menos 

favorecidas”29. Inicialmente o Programa definiu jovens aqueles que contam entre 15 e 24 

anos, posteriormente o escopo foi ampliado para 15 a 29 anos30. Mesmo sem justificar o 

alargamento da faixa etária de seu público-alvo, o Instituto aponta as possíveis causas para 

sua opção de atuação junto à juventude: 

                                                      
28 Manual de Apoio a Elaboração de Projetos de Democratização Cultural, elaborado pelo Instituto Votorantim.   
29 Regulamento da 3ª Seleção Pública de Projetos do Programa de Democratização Cultural Votorantim (2008) 
30 Extraído do site da instituição: www.institutovotorantim.org.br 
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Sua capacidade de criar, sonhar e vislumbrar um amanhã diferente faz 

dele o principal agente de transformação social de uma nação. O Grupo 

Votorantim, ao identificar esse potencial, assume a juventude como a 

principal beneficiada de sua Política de Investimento Social. São os 

jovens, de 15 a 24 anos - especialmente os oriundos das camadas menos 

favorecidas - que ocupam o centro de um conjunto de programas e ações, 

distribuídos pelos campos da educação, trabalho, cultura e esporte31. 

 

Um dos aspectos mais interessante do “Manual de Apoio à Elaboração de Projetos de 

Democratização Cultural” - impresso, distribuído e disponibilizado no sítio eletrônico do 

Instituto Votorantim – é que apresenta uma série de argumentos identificando que o maior 

problema da produção cultural brasileira não reside na produção de obras, mas em sua 

distribuição:  

O processo encerra-se quando o produto (cultural) é finalizado, seguindo-

se imediatamente para a próxima produção. Falta a consideração de que a 

ação cultural só se completa de fato quando é acessada pelo público. (...) 

Democratizar o acesso à arte é criar condições para que todos tenham a 

chance de participar da renovação da cultura, criando e usufruindo todos 

os equipamentos de artes, sejam eles eruditos ou populares. 

 

A ênfase no acesso aos bens culturais nos permite considerar que, para a Votorantim, a 

desigualdade sócio-cultural é resolvida por este caminho. Neste sentido, a Votorantim assume 

que é preciso criar condições para que todos tenham igualmente acesso aos bens culturais. 

Mas, quem cria essas condições? A Votorantim? A resposta é positiva, mas faz-se necessário 

advertir que há um passo anterior. Para a empresa investir, antes é preciso que o Estado tenha 

criado as condições, ou seja, o Estado é o responsável pela criação de leis de incentivo fiscal e 

outros mecanismos de transferência de recursos. 

                                                      
31 Regulamento da 3ª Seleção Pública de Projetos do Programa de Democratização Cultural Votorantim (2008) 
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Sob o guarda-chuva da democratização cultural, a empresa, através de seu instituto, 

enfatiza a necessidade do acesso aos bens culturais, especialmente entre os jovens: 

“procuramos nos basear no princípio de que não basta estimular a criação de obras artísticas, 

espetáculos e outras iniciativas do gênero. Por isso, buscamos criar, por meio do Programa de 

Democratização Cultural, condições para que todos possam ter acesso a essas produções.”32.  

Com base nestas diretrizes afirmam concentrar sua atuação na promoção do acesso, 

com o objetivo de promover a democratização cultural. No Manual de Apoio à Elaboração de 

Projetos, apontam: “define-se a causa da democratização cultural como sendo a ampliação das 

possibilidades e do acesso da população a experiências culturais e artísticas.” 

Isaura Botelho (2001:80) nos ensina que o paradigma da democratização cultural 

surgiu durante a Segunda Guerra e cresceu nas décadas de 1950 e 1960 e que repousava sob 

dois postulados implícitos: 1) só a cultura erudita deveria ser difundida e 2) bastaria o 

encontro entre o público e a obra para que houvesse adesão. A partir dessa premissa, na 

França, o governo passou a subvencionar a cultura e desenvolveram-se as relações públicas 

das instituições. Em função da necessidade de situar o desenvolvimento cultural no 

desenvolvimento social e econômico da França, várias pesquisas foram realizadas em busca 

de informações sobre o público. Seus resultados produziram um “retrato” da situação que 

promoveu “três revoluções: objetivar, usando sondagens; interrogar todos e não só os 

iniciados; interrogá-los todos ao mesmo tempo, como forma de revelar as coerências e as 

relações das práticas entre si, nobres ou não” (Botelho, 2001:81). 

No final dos anos de 1980, o paradigma da democratização da cultura foi abalado com 

as análises que mostraram que não seriam em razão, fundamentalmente, dos obstáculos 

materiais que haveria desigualdade cultural, e sim as barreiras simbólicas. Mais do que isso, 

paradoxalmente, a democratização da cultura reforçaria as desigualdades uma vez que a 

subvenção favorece “a parte do público que já detém a informação cultural, as motivações e 

os meios de se cultivar” (idem: ibidem). Por conta dessas conclusões, em lugar de 

democratização da cultura, passou-se a falar em democracia cultural que, “pressupõe a 

existência não de um público, mas de públicos, no plural” (idem: 82). 

É interessante notar que o Instituto Votorantim baseia seu Manual nos trabalhos de 

Isaura Botelho, mas faz um uso seletivo e, principalmente, faz a apropriação do conceito já 

ultrapassado. Mas, isso é plenamente justificado se entendermos que o seu objetivo, como 
                                                      
32 Regulamento da 3ª Seleção Pública de Projetos do Programa de Democratização Cultural Votorantim (2008) 



55 
 

deixa explícito em um dos subtítulos do Manual, é responder à questão: “por que a 

Votorantim investe em ações de democratização cultural?” 

A resposta não poderia contribuir de maneira melhor, em termos de marketing, para a 

consolidação da mesma enquanto uma empresa consciente de seu papel social: 

 

O Grupo Votorantim historicamente sempre buscou o desenvolvimento 

do país. Nesse contexto, realiza inúmeros investimentos sociais e 

culturais desde a sua fundação. A causa da democratização cultural 

passou a orientar recentemente esses investimentos pelo 

entendimento de que a expressão simbólica expressa na arte e na 

cultura é fundamental para a realização de todo ser humano. Assim, 

por meio do Programa de Democratização Cultural, o Grupo busca 

contribuir para a ampliação e melhoria das opções, das experiências e do 

acesso da população, especialmente dos jovens, a criações artísticas, 

prioritariamente brasileiras (grifo meu). 

 

Assim, o Instituto Votorantim apóia iniciativas que proporcionem oportunidades de 

“contato qualificado”33 com atividades culturais. A dimensão simbólica é a própria arte e não 

as condições não-materiais que experimentam os indivíduos. Buscam promover por meio da 

fruição de produções ou “pela abertura de portas para o exercício prático nesse universo a 

ampliação do contato com a arte e, com isso, expandir os horizontes de desenvolvimento 

humano dos participantes de tais projetos.”34 Ou seja, é promover o contato de jovens, 

“especialmente os oriundos das classes menos favorecidas”35, com estéticas que normalmente 

não fariam parte de suas realidades diárias – não por questão de escolha –, mas em função de 

uma privação de direitos. O foco, tal qual postula o paradigma da democratização da cultura, 

é o de colocar a cultura ao alcance de todos, “de oferecer a todos a possibilidade de escolher 

entre gostar ou não de algumas delas36.”  

                                                      
33 Regulamento da 3ª Seleção Pública de Projetos do Programa de Democratização Cultural Votorantim (2008) 
34 Idem 
35 Idem  
36 Idem 
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Outro ponto bastante frequente no discurso da Votorantim é a clara relação que 

estabelecem entre o acesso à produção cultural e a construção da cidadania. Afirmam que 

buscam priorizar projetos culturais que tenham como foco a ampliação e a qualificação do 

acesso da população jovem aos bens, produtos e experiências artísticas.  

 

Garantir o acesso à cultura é conferir a esses porta-vozes do futuro uma 

verdadeira possibilidade de exercerem livremente seus direitos e deveres 

de cidadãos e, com isso, gerar condições mais favoráveis para que 

manifestem, de forma concreta, o que eles têm de mais precioso: a 

capacidade de transformar realidades.37 

 

É importante ressaltar ainda que a Votorantim tem buscado se consolidar no que tange 

à geração de discussões teóricas e práticas sobre a promoção do acesso e à democratização 

cultural. O grupo tem um sitio eletrônico dedicado à temática do acesso, o Blog Acesso 

(www.blogacesso.com.br) em que trazem entrevistas e casos de projetos de trabalham com 

este objetivo. Quanto à democratização da cultura, realizaram em 2007, o Primeiro Seminário 

Internacional de Democratização Cultural, que trouxe pesquisadores e profissionais de 

diferentes partes do mundo para dois dias de encontro e que resultou em um material de 

consulta muito relevante.38 

Para compreendermos a prática divulgada em todos os materiais institucionais da 

empresa, é importante analisar que linguagens eles entendem como aquelas afastadas do 

grande público, e que ações de “democratização cultural” seriam estas. É importante também 

entender a posição que o grupo Votorantim ocupa na realidade do patrocínio cultural 

brasileiro.  

 

                                                      
37 Idem 
38 O material resultante do seminário está disponível em: http://www.institutovotorantim.org.br/pt-
br/fiqueDentro/Publicaes/Publicacao-do-Seminario.pdf  
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2.2 O patrocinador atuando na cena cultural brasileira 

De 1996 a 2010, o Grupo Votorantim patrocinou cerca de 300 projetos, totalizando 

aproximadamente R$ 77 milhões em ações voltadas prioritariamente para os jovens.  

Analisando a opção da empresa pelos projetos patrocinados, observamos que 30% são de 

música. Desta parcela, 51% são de música clássica, 38% de música instrumental, 10% de 

música popular e 1% de ópera. 

Para entendermos melhor sua atuação e a posição da empresa entre outros 

patrocinadores de cultura através da Lei Rouanet, trago informações sobre os investimentos 

feitos pelo grupo nos anos de 2006 a 2010, e uma breve análise comparativa determina a 

posição ocupada pelo grupo em relação a outras empresas que também realizam 

investimentos sócio-culturais através desta lei. 

Como já dito, o Instituto Votorantim foi criado em 2002, contudo foi só em 2004 que 

estruturou seus investimentos na área cultural e deu início ao Programa de Democratização 

Cultural Votorantim. Todavia, antes mesmo desta estruturação, o grupo já utilizava os 

benefícios na Lei Federal de incentivo à cultura para incentivar projetos de cunho sócio-

cultural.39 

Analisando o banco de dados disponibilizado pelo Ministério da Cultura para consulta 

pública40, com valores de patrocínio da empresa de 2006 a 2010, é possível visualizar o 

montante investido anualmente por todas as empresas que se utilizaram da lei. O banco de 

dados apresenta ainda um ranking dos patrocinadores por valor utilizado, dentre os quais as 

empresas do Grupo Votorantim, conforme apresentado nas tabelas a seguir.  

 

 

 

 

 

                                                      
39 Informação pesquisada no sistema de informações do sítio do MinC, que traz informações sobre patrocínios 
através da Lei Federal de Incentivo à Cultura desde 1996. 
40  Dados disponibilizados pelo MinC em:  http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php# 
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Informações dos patrocínios das empresas do Grupo Votorantim pela da Lei Rouanet: 

 

2006 

Empresa do Grupo Posição no ranking Valor utilizado 

Votorantim Metais e Zinco S.A. 36 R$ 3.428.326,41 

Votorantim Metais Níquel S.A 73 R$ 1.641.878,00 

Banco Votorantim S.A. 116 R$ 1.050.000,00 

Votorantim Cimentos N/NE S.A. 248 R$ 447.832,00 

Votorantim Celulose e Papel S.A. 296 R$ 351.364,00 

Votorantim Participações S.A 345 R$ 300.000,00 

VALOR TOTAL UTILIZADO NA LEI PELO GRUPO VOTORANTIM R$ 7.219.400,41 

 

 

2007 

Empresa do Grupo Posição no ranking Valor utilizado 

Votorantim Metais Níquel S.A 24 R$ 5.958.361,21 

Votorantim Metais e Zinco S.A. 37 R$ 3.967.477,70 

Banco Votorantim S.A. 42 R$ 3.644.500,00 

Votorantim Cimentos Brasil Ltda 63 R$ 2.486.671,81 

Votorantim Corretora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda 107 R$ 1.540.000,00 

Votorantim Finanças S.A 213 R$ 648.223,44 

Votorantim Cimentos N/NE S.A. 376 R$ 328.220,00 

Votorantim Participações S.A 447 R$ 260.056,40 

VALOR TOTAL UTILIZADO NA LEI PELO GRUPO VOTORANTIM R$ 18.833.510,56 
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2008 

Empresa do Grupo Posição no ranking Valor utilizado 

Votorantim Cimentos Brasil Ltda 38 R$ 3.855.696,50 

Votorantim Finanças S.A 91 R$ 1.708.032,00 

Votorantim Cimentos N/NE S.A. 126 R$ 1.258.268,00 

Votorantim Cimentos Ltda 152 R$ 1.006.064,00 

Votorantim Participações S.A 284 R$ 479.880,00 

Votorantim Metais Níquel S.A 413 R$ 300.000,00 

Votorantim Asset Management DTVM 494 R$ 240.000,00 

VALOR TOTAL UTILIZADO NA LEI PELO GRUPO VOTORANTIM R$ 8.847.940,50 

 

 

2009 

Empresa do Grupo Posição no ranking Valor utilizado 

Votorantim Cimentos Brasil Ltda 24 R$ 5.124.557,60 

Banco Votorantim S.A. 96 R$ 1.480.000,00 

Votorantim Cimentos N/NE S.A. 224 R$ 635.080,00 

Votorantim Cimentos Ltda 238 R$ 585.314,00 

VALOR TOTAL UTILIZADO NA LEI PELO GRUPO VOTORANTIM R$ 7.824.951,60 

 

 

 

 

 

2010 

Empresa do Grupo Posição no ranking Valor utilizado 

Votorantim Cimentos N/NE S.A. 64 R$ 2.733.758,00 

Banco Votorantim S.A. 129 R$ 1.360.000,00 

Votorantim Cimentos Ltda 139 R$ 1.261.230,00 

VALOR TOTAL UTILIZADO NA LEI PELO GRUPO VOTORANTIM R$ 5.354.988,00 
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Como o Grupo Votorantim é formado por várias empresas, e os lançamentos dos valores 

investidos são apresentados individualmente pelos respectivos CNPJs, para efeito comparativo, faz-se 

necessário somar os valores utilizados, conforme mostrado na última linha das tabelas. Analisando 

então esses montantes totais anuais, podem-se estabelecer comparações entre os investimentos do 

grupo e o de outras empresas de referência, que também se utilizam da Lei Rouanet. A comparação é 

um exercício para termos uma noção mais exata da participação da Votorantim no financiamento de 

cultura no Brasil. 

O Grupo Votorantim investiu R$ 7.219.400,41, o que o fez aproximar-se da Cemig 

Distribuição S.A, que ocupava a 11ª posição e reservou R$ 7.634.482,84 para patrocínios. Só para fins 

de referência, neste ano o primeiro lugar foi ocupado pela Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A) que 

dispôs do montante de R$ 224.202.622,31. 

Em 2007, o valor investido em patrocínio pelo Grupo Votorantim deu um salto, passando para 

R$ 18.833.510,56. que aproximou do quinto lugar: o Banco Bradesco S.A. O primeiro lugar em 

patrocínios permaneceu sendo a Petrobras com o montante de R$ 181.598.716,35. Já em 2008, o total 

investido pelo Grupo Votorantim caiu para menos da metade, R$ 8.847.940,50, passando então a 

ocupar o décimo quarto lugar da lista. Novamente a Petrobras foi quem mais investiu: R$ 

152.562.108,38.  

Em 2009 o Grupo Votorantim reduziu ainda mais os recursos em patrocínios, tendo investido 

R$ 7.824.951,60, ocupando então a vigésima colocação no ranking . Neste ano, a Petrobras manteve o 

primeiro lugar, tendo investido R$ 131.828.741,24 em patrocínios. Em 2010, o Grupo Votorantim 

confirmou a tendência de redução nos recursos destinados a patrocínio, tendo investido R$ 

5.354.988,00, caindo assim para a trigésima posição no ranking. Neste ano, a Petrobras, ainda em 

primeiro lugar, investiu R$ 113.723.570,07.41 

Como o investimento se dá pela via da Lei Rouanet que condiciona a isenção fiscal a um 

percentual do Imposto de Renda sobre o lucro anual das empresas – 4% do valor total devido sobre o 

lucro –, é possível que a diferença no montante destinado a patrocínio seja fruto de anos mais ou 

menos lucrativos. Mas, este trabalho não pretende investigar isto, somente gostaríamos de destacar que 

ainda que não se pode aceitar como verdadeira a sentença: quanto maior o faturamento e o lucro, 

maior será o valor aplicado através da Lei Rouanet. Pois, os recursos destinados a patrocínio estão sob 

o escrutínio de uma série de variáveis, que vão desde as estratégias de comunicação e marketing da 

empresa até o nível de absorção do conceito de responsabilidade social entre elas. Por exemplo, a 

                                                      
41 Pode-se observar que durante os cinco anos analisados, a Petrobras S.A. também apresenta anualmente quedas 
significativas em seus investimentos na Lei Rouanet. Ainda assim, os valores são muito superiores inclusive aos 
dos segundos lugares – Banco do Brasil S.A em 2006 e Vale S.A nos quatro anos seguintes. 
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Vale, que ocupou entre 2006 e 2009 o segundo lugar no ranking dos patrocinadores de cultura do país 

investiu o equivalente a 1/5 do montante da Petrobras42. 

Ainda no que tange aos investimentos em patrocínio do Grupo Votorantim, um 

aspecto que também chama atenção é o dos segmentos artísticos escolhidos pelo seu Instituto; 

lembrando que há uma diretriz sobre a promoção da experiência de jovens com estéticas que, 

normalmente, não compõem suas realidades diárias.  

Se focarmos a análise sobre as áreas de investimento do Grupo, pela Lei Rouanet, de 

2006 a 2010, tem-se os seguintes dados: 

Área Nº Projetos 

Música  49 

Artes Integradas 31 

Artes Cênicas 20 

Cinema 17 

Patrimônio Material 11 

Artes Plásticas 9 

Literatura 7 

Museu 4 

Biblioteca 4 

Fotografia 2 

Rádio 2 

 

Observamos que a área mais beneficiada pela empresa em número de projetos é a de 

Música, seguida pela de Artes Integradas. A análise dos dados disponíveis no sistema do 

MinC, que identifica os patrocinadores e seus projetos, mostra que os patrocinadores também 

escolhem destinar seus recursos, majoritariamente, para projetos de cunho musical. Mas, o 

ponto mais significativo para nós é que entre os 49 projetos de música, 34 eram de música 

erudita e 15 de música instrumental.  

                                                      
42 Com base em dados do sistema do MinC (http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php#) 
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Esses números deixam evidente que o foco do Grupo Votorantim em seus patrocínios 

está relacionado à cultura erudita. A delimitação dos seus investimentos para patrocínio na 

área musical: seja ela instrumental ou erudita, está de acordo com a opção da empresa em 

abraçar o paradigma da democratização da cultura.  

Mas, além da justificativa teórica-ideológica da democratização cultural, há outra 

motivação para que o Grupo Votorantim tenha escolhido patrocinar projetos culturais. Esta 

motivação foi a nova política cultural instituída pelo governo brasileiro que concedeu 

incentivo fiscal às empresas privadas que contribuíssem para o desenvolvimento cultural do 

país.  

Instituída pela Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991, a Lei Federal de Incentivo à 

cultura, conhecida como Lei Rouanet foi criada com os seguintes objetivos: 

I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes 

da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; 

II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística 

brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; 

III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e 

seus respectivos criadores; 

IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade 

brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; 

V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, 

fazer e viver da sociedade brasileira; 

VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e 

histórico brasileiro; 

VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores 

culturais de outros povos ou nações; 

VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, 

formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória; 
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IX - priorizar o produto cultural originário do País. (Lei nº 8.313 de 23 de 

dezembro de 1991) 

 

Para conseguir cumprir com esses objetivos, a Lei Rouanet possibilitou que pessoas 

físicas e jurídicas passassem a destinar parte do Imposto de Renda para a realização de 

projetos culturais no país, respeitando-se o teto de 6% do imposto sobre o rendimento para 

pessoas físicas e 4% do imposto sobre o lucro para pessoas jurídicas. 

Para que os valores possam ser repassados, é preciso que os projetos sejam analisados 

e habilitados pelo Ministério da Cultura. Depois de aprovados e publicados no Diário Oficial 

da União, o projeto passa a poder utilizar o benefício desta Lei e receber recursos para sua 

realização. Os projetos podem ser aprovados em dois artigos principais, o artigo 1843, que 

confere 100% do valor aplicado no projeto dedutível do imposto de renda, e o artigo 26, que 

exige uma parcela de recursos diretos do patrocinador, sem possibilidade de dedução total. 

No intervalo de 2006 a 2010, o Grupo Votorantim investiu um total de R$ 

48.080.791,57 em projetos através da Lei Rouanet. Coincidentemente ou não, a maioria 

esmagadora dos projetos patrocinados pelo Grupo enquadrou-se artigo 18, que, como já dito, 

confere ao patrocinador a possibilidade de deduzir todo o valor investido em projetos 

culturais no Imposto de Renda, respeitando-se o teto de 4% sobre o valor total devido.  

Já os patrocínios enquadrados no artigo 26, que, como apresentado, requer uma 

parcela de investimento de verba direta da empresa, foram, ao longo desses cinco anos, 

somente seis. O montante total dos seis projetos não chegou a atingir 1 milhão de reais, e 

representou 1,95% do valor utilizado pelo grupo em suas ações sócio-culturais. O Ministério 

da Cultura postula que o artigo 18 amplia a possibilidade de que áreas em que há maior 

carência de investimento – despertam menor interesse comercial e/ou precisam ser mais 

                                                      
43 As áreas definidas como enquadráveis no artigo 18 da Lei Rouanet são: artes cênicas; livros de valor artístico, 
literário ou humanístico; música erudita ou instrumental; exposições de artes visuais; doações de acervos para 
bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de 
equipamentos para a manutenção desses acervos; produção de obras cinematográficas e videofonográficas de 
curta e média metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual; preservação do patrimônio cultural 
material e imaterial; construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão funcionar também como 
centros culturais comunitários, em Municípios com menos de 100.000 (cem mil) habitantes. A área de Artes 
Integradas pode compor ou não o artigo 18. Seu enquadramento responderá sobre a área que for predominante 
entre as ações propostas pelo projeto. 
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apropriadas pela população como um todo – serem patrocinadas, pois contam com um 

incentivo seletivo (isenção fiscal)44.  

É bastante sugestiva a apropriação que o Instituto Votorantim faz dessa a justificativa 

do Ministério da Cultura  para reiterar o paradigma da democratização cultural. O critério de 

que o projeto cumpra a exigência de promover o “contato qualificado” com linguagens e áreas 

culturais que, por vezes, estão distantes de grande parte da população brasileira. Há o claro 

objetivo por parte dos formuladores da política de patrocínios do Grupo Votorantim de 

investir em projetos que realizem a “popularização das chamadas artes eruditas” (COELHO, 

1999:144). Sem que, contudo, haja qualquer preocupação por parte da empresa em ampliar o 

capital cultural dos indivíduos e grupos atingidos pelas suas ações de patrocínio. Pois,como 

bem observou Teixeira Coelho, o acesso “é a condição material prévia que possibilita a 

produção e o consumo de projetos culturais” (COELHO, 1999:36).  

Se pelos incentivos fiscais previstos no artigo 18 e/ou pelo “amor” à causa da 

democratização da cultural, fato é que o Grupo Votorantim vem, anualmente, demonstrando 

uma forte presença junto a projetos de música clássica que busquem promover uma 

experiência de contato com seu público-alvo: jovens de 14 a 25 anos de idade. É foi isso que 

levou os proponentes, Baluarte e Radamés Gnatalli, a apresentarem o projeto Brasil de Tuhu 

ao Grupo Votorantim. O projeto e os detalhes de sua escolha pela Votorantim são os assuntos 

das próximas páginas.  

 

2.3 Patrocinando o Brasil de Tuhu 

Como já dito, a realização do projeto Brasil de Tuhu está ligada a sua seleção, ocorrida 

em 2008, pelo “Programa de Democratização Cultural Votorantim”, em sua terceira edição de 

seleção pública de projetos. O edital resumiu da seguinte maneira as diretrizes, os objetivos e 

os critérios que seriam usados na seleção: 

                                                      
44 Entre os profissionais do mercado cultural há uma grande controvérsia se essas áreas representam, de fato, a 
real demanda por maior incentivo fiscal para o desenvolvimento das áreas. A proposta de alteração da lei 
Rouanet prevê que os projetos não mais receberão maiores ou menores incentivos pela área, mas por seu apelo 
comercial. Aqueles com menor apelo comercial receberão incentivo mais alto, os que apresentarem maior 
condições de inserção no mercado pelo seu potencial comercial, requererão um percentual mais alto de verba 
direta como contrapartida do patrocinador.  
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Em 2008, a seleção pública de projetos do Programa de Democratização 

Cultural chega à sua terceira edição. Por meio dela, o Grupo Votorantim 

consolida a sua visão e atuação, ao priorizar projetos culturais que 

tenham como foco a ampliação e a qualificação do acesso da população 

jovem aos bens, produtos e experiências artísticas. Garantir o acesso à 

cultura é conferir a esses porta-vozes do futuro uma verdadeira 

possibilidade de exercerem livremente seus direitos e deveres de 

cidadãos e, com isso, gerar condições mais favoráveis para que 

manifestem, de forma concreta, o que eles têm de mais precioso: a 

capacidade de transformar realidades.45 

 

Um aspecto interessante deste trecho do regulamento é o lugar que a a empresa 

patrocinadora atribui a si mesma no desenvolvimento cultural. Apresentando-se como um elo 

construtor deste processo, a empresa reitera mais uma vez a postura que se atribui de 

socialmente responsável.  

Neste documento, o grupo ressalta o teto a ser investido por projeto, de 600 mil reais e 

estabelece que  

 

tais iniciativas deverão se destacar pelo alto impacto cultural e também 

pelo benefício ao público jovem. No processo de seleção serão 

considerados aspectos como diversidade de portes de projetos e regiões 

beneficiadas, qualificação dos conteúdos, elementos de diferenciação, 

planejamento, potencial de visibilidade, entre outros pontos detalhados 

neste documento (grifo meu).46  

 

No edital também fica explicito o perfil dos projetos que a empresa pretende 

patrocinar. A partir da distinção entre produção cultural e acesso cultural, a Votorantim 

                                                      
45 Regulamento da 3ª Seleção Pública de Projetos do Programa de Democratização Cultural Votorantim. São 
Paulo, 2008. P.2 
46 Regulamento da 3ª Seleção Pública de Projetos do Programa de Democratização Cultural Votorantim. São 
Paulo, 2008. p.3 
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estabelece como seu foco projetos que tenham como objetivo a fruição/experiência de 

conteúdos culturais, não a produção de bens culturais.  

Assim, interessaria à Votorantim projetos culturais que concentrassem suas ações na 

oferta, facilitação e qualificação da fruição artística pelo público, bem como na formação e/ou 

na capacitação de mediadores ou arte-educadores que facilitassem o acesso de jovens a 

atividades culturais; outra possibilidade eram os projetos que permitissem ao público 

vivenciar o fazer artístico através de oficinas, cursos ou atividades de caráter educativo e/ou 

profissionalizante.47  

Na página 9 do documento de seleção de projetos, o Instituto Votorantim explicitava 

os pontos que deveriam estar contemplados nas propostas de patrocínios em 2008. Deste 

documento48 podemos destacar: 

►Público beneficiado 

• Jovens de baixa renda: projetos que beneficiem jovens com acesso 

precário a bens e produtos culturais. 

• Local de necessidade social: projetos realizados em regiões com poucas 

opções e aparelhos culturais. 

• Facilidade de acessos do público beneficiado: projetos que aconteçam 

em locais de fácil acesso pelo público beneficiado ou que tenham 

estratégias para facilitá-lo. 

►Características de democratização cultural 

•Planejamento de processo para efetiva fruição/experiência cultural: 

projetos que apresentem 

estratégias para garantir a melhor experiência pelo público. 

•Consistência e continuidade: projetos que apresentem ações contínuas e 

consistentes. 

                                                      
47 Regulamento da 3ª Seleção Pública de Projetos do Programa de Democratização Cultural Votorantim. São 
Paulo, 2008. p.4 
48 Regulamento da 3ª Seleção Pública de Projetos do Programa de Democratização Cultural Votorantim. São 
Paulo, 2008. p.9 
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•Capacitação de mediadores: animadores, professores, monitores, etc.: 

projetos que capacitem e/ou apresentem profissionais para realizar a 

mediação com o público. 

•Técnicas e linguagens de compreensão do público beneficiado: projetos 

que estejam adequados e respeitem o nível de compreensão esperada do 

público. 

•Gratuidade das atividades: projetos que não apresentem custo ao 

público. 

►Qualificação 

•Consistência e relevância: projetos que tenham conteúdos consistentes e 

de relevância artístico-cultural. 

•Produção e/ou temáticas preferencialmente brasileiras ou regionais: 

projetos de realizadores brasileiros e que tragam conteúdos ou abordem 

elementos da nossa vasta cultura. 

•Diferenciação e criatividade: projetos inovadores. 

•Potencial de repercussão/visibilidade do projeto: projetos com potencial 

de retorno midiático. 

►Retorno cultural 

•Relação investimento/benefício de democratização cultural: projetos que 

apresentem maior benefício cultural pelo menor montante investido. 

•Previsão de processo/método de avaliação de resultado de 

democratização cultural: projetos que tenham estratégias e ferramentas 

para aferir e avaliar os resultados de democratização cultural gerados. 

►Implementação 

•Planejamento da implementação: projetos que apresentem planejamento 

e estratégias para o sucesso de sua implementação. 
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•Articulações e parcerias: projetos que apresentem estratégias para 

articulações e parcerias necessárias para sua viabilização. 

•Histórico de experiência e resultados: projetos que tenham realizadores 

experientes e com resultados relevantes de democratização cultural. 

 

Durante a análise, o projeto passou por três etapas: na primeira os projetos foram pré-

selecionados pela Comissão Técnica, formada por profissionais independentes, pesquisadores 

e estudiosos da cultura; em seguida foram submetidos a um Comitê49 e, finalmente, os 

selecionados nas etapas anteriores foram encaminhados ao Conselho do Instituo Votorantim50 

que escolheu quais seriam os projetos a serem patrocinados pela empresa. Tendo passado 

essas etapas, o Instituto divulgou a lista dos projetos selecionados, e no ano subsequente os 

escolhidos deram partida ao trabalho. 

O edital de 2008 selecionou para receberem patrocínio da Votorantim, junto com o 

Brasil de Tuhu – Concertos Didáticos, mais 15 projetos. Estes abrangem iniciativas de 14 

estados da federação e estavam distribuídos por cinco áreas temáticas culturais – Artes 

Cênicas, Artes Visuais, Cinema e Vídeo, Música e Patrimônio – e que foram categorizados 

em 10 segmentos, conforme quadro a seguir: 

 

 

 

 

                                                      
49 Grupo formado por profissionais de comunicação que foi criado para alinhar todas as Unidades de Negócio em 
torno dos objetivos estratégicos da empresa, fortalecendo a marca Votorantim. A sua missão é construir uma 
filosofia de grupo único, com práticas de classe mundial e padronizadas nas 11 empresas do grupo, gerando 
valor a partir de sinergias entre as Unidades de Negócio. (Retirado do sítio institucional: 
http://www.institutovotorantim.org.br/pt-br/RSC/gestaoeGovernanca/Paginas/sistIntegradoComunicacao.aspx) 
 
50 O conselho do Instituto  Votorantim é formado por acionistas e executivos, a saber: 
ACIONISTAS - José Ermírio de Moraes Neto (Presidente); Ana Helena de Moraes Vicintin (Vice-Presidente); 
Antônio Ermírio de Moraes Filho; Carlos Eduardo Moraes Scripilliti; Maria Regina Ermírio de Moraes Waib; 
Neide Helena de Moraes; Regina Helena Scripilliti Velloso. 
EXECUTIVOS - Ângelo Fuchs (BNDES); Gilberto Lara (Votorantim Industrial); Sergio Duarte Pinheiro 
(Votorantim Industrial). 
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PROJETO SELECIONADO ÁREA SEGMENTO REALIZAÇÃO 

Formação de Palhaço para Jovens - 
Doutores da Alegria  

Artes 
Cênicas 

Circo SP 

Centro de Movimento Deborah Colker 
Artes 

Cênicas 
Dança RJ 

Entrando na Dança - Associação Cultural 
Panorama 

Artes 
Cênicas 

Dança RJ 

Ensaiando um País Melhor! 
Artes 

Cênicas 
Teatro SP 

Teatro Laboratório para Imaginação 
Social - Ói Nóis Aqui Traveiz  

Artes 
Cênicas 

Teatro RS 

Viva Villa 
Artes 

Visuais 
Artes 

plásticas 
RJ 

Fotolibras - Eduardo Queiroga 
Artes 

Visuais 
Fotografia PE 

5º Festival de Jovens Realizadores do 
Audiovisual da América do Sul 

Cinema e 
Vídeo 

Cinema ES 

Oficinas Itinerantes Vídeo Tela Brasil 
Cinema e 

Vídeo 
Cinema SP, RJ 

Concertos Didáticos - Quarteto Radamés 
Gnattali  

Música Erudita AC, PI, MT 

Filarmônica Nossa Senhora da Conceição Música Erudita SE 

Planeta Música Música Erudita SC 

10º Festival de Jazz e Blues de 
Guaramiranga 

Música Instrumental CE 

Conexão Felipe Camarão Patrimônio Imaterial RN 

Expedições Patrimoniais Patrimônio Imaterial BA 

Ação Educativa do Instituto Cultural 
Inhotim 

Patrimônio Museu MG 

 

Ver dados descritivos no anexo I 
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2.3.1 A relação entre o patrocinador e o projeto Brasil de Tuhu 

Durante o período de realização dos projetos, o Instituto Votorantim solicitou aos 

proponentes o preenchimento periódico de um documento denominado “Formulário de 

Monitoramento” (Ver formulário completo no anexo II). O formulário de monitoramento é a 

forma de o Instituto Votorantim acompanhar o desenvolvimento dos projetos e, como dito, de 

certa maneira também avaliá-los. Mas,como o nome indica, o documento não possui o claro 

objetivo de avaliação dos projetos, cumprindo apenas tangencialmente esta função uma vez 

que é o único mecanismo de contato e informações sobre as realizações do projeto que a 

Votorantim tem acesso.  

Dividido em sete itens, o formulário busca traçar um perfil do público beneficiado e 

das ações implementadas pelo projeto.  

O item 1, denominado “Dados Gerais”, busca identificar o projeto e o proponente; o 

item 2 busca obter informações sobre a implementação do projeto, solicitando dados sobre o 

número de beneficiados por faixa etária, identificação da existência de público deslocado do 

estabelecido como alvo pelo Instituto, além do perfil por gênero e escolaridade. Ainda neste 

item o formulário busca identificar se há evasão de beneficiados do projeto, frequência de 

público e descritivo das atividades com número de participantes e periodicidade da atividade. 

O terceiro item, chamado “Articulação e Mobilização”, objetiva avaliar se existiu colaboração 

entre o projeto e pais de alunos, escola, comunidade do entorno, governo, ou outra forma de 

parceria que deva ser destacada.  

O item 4 do formulário, que deveria ser o mais caro aos projetos, intitula-se 

“Indicadores Específicos – Rota da Cultura” e busca obter um descritivo das atividades de 

formação, para os projetos que são de formação, além de verificar se há relação com a escola 

formal. Este item, entretanto, não solicita informações suficientes que permitam ao Instituto 

monitorar as atividades de seus projetos patrocinados. No subitem “Democratização Cultural” 

o proponente deve indicar, dentre as opções disponíveis, os resultados apresentados e destacar 

alguns depoimentos de beneficiados que possam comprovar os pontos marcados: 
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4.3 Democratização cultural 

Indique o(s) resultado(s) mais significativo(s) do projeto na ampliação do 

acesso público a cultura 

 □ Número de pessoas que vivenciaram, pela primeira vez, o conteúdo 

artístico-cultural 

 □ Ampliação da compreensão do público aos conteúdos apresentados 

 □ Execução de atividades em locais com pouca tradição de produção e 

vivência cultural 

 □ Facilitação do acesso público às atividades do projeto (preço, 

transporte, localização, etc.) 

 □ Apresentação gratuita de conteúdos de alta relevância artística 

 □ Outro(s): 

Indique depoimentos de beneficiados que comprovem o ponto acima. 

 

No item subsequente, o de número 5, são solicitadas informações sobre o registro das 

atividades. Procuram-se informações sobre o monitoramento de mídia, ou seja, se há matérias 

jornalísticas, além de fotos, vídeos, coleta de depoimentos e pesquisa com participantes. O 

sexto item, “Conclusões”, solicita informações sobre a existência de algum jovem de destaque 

nas atividades, os pontos a serem destacados, além de aspectos que podem ser melhorados. 

Finalmente, no sétimo item, é solicitado um cronograma atualizado do desembolso dos 

recursos. 

Como é possível perceber, o “Formulário de Monitoramento” não se apresenta como 

uma ferramenta capaz de monitorar atividades culturais que buscam promover a 

“democratização cultural” através da “promoção do acesso”.  

No caso do Brasil de Tuhu, o patrocinador acabou tendo contato com informações 

adicionais por livre vontade do proponente, que aplicou questionários de avaliação junto aos 
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alunos, tabulou os resultados e os entregou ao patrocinador juntamente com extensos 

relatórios de atividades, sem que os mesmos tivessem sido solicitados – alguns resultados 

destes relatórios serão aqui explorados no próximo capítulo. A ausência de interesse na 

sistematização dos dados sobre os projetos nos levam a identificar que há um abismo entre o 

discurso do Grupo nos materiais institucionais, especialmente entre o regulamento de seleção 

de projetos e a forma de acompanhar a realização dos mesmos. Nenhum dos aspectos da 

promoção de contato e da experiência com novas linguagens para jovens encontra, nesta 

ferramenta de avaliação, forma válida de se analisar e de mensurar se os objetivos traçados 

pelo Instituto como diretrizes de seus investimentos sócio-culturais através da cultura estão 

realmente sendo atingidos.  

Fica então a pergunta: como medir o impacto cultural dos projetos apresentados no 

processo de seleção? No próximo capítulo avançaremos uma possível resposta a esse 

questionamento. 
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3 O PÚBLICO 

3.1 Definições preliminares 

Antes de iniciar a descrição e análise do material recolhido junto ao último P da 

pesquisa: o Público, faz-se necessário apresentar e discutir algumas definições que 

estabelecem o entendimento acerca desta palavra.  

O dicionário Aurélio apresenta os seguintes significados para público: 

 

1. Do ou relativo ou pertencente ou destinado do povo, à coletividade: 

opinião pública; bem-estar público, movimento público. 2. Relativo ou 

pertencente ao governo de um país: repartição pública; cargo público. 3. 

Que é do uso de todos; comum: hospital público; passeio público. 4. 

Aberto a quaisquer pessoas: exposição pública, conferência pública, 

concurso público 5. Conhecido de todos; manifesto, notório: O escândalo 

tornou-se público. 6. Que se realiza em presença de testemunhas, em 

público, não secreto: sessão pública; votação pública. [superl. Abs. Sint.: 

publicíssimo] v. arquivo -, assistência- a, ato -, clamor -, causa – a, 

direito -, direito internacional-, dívida-a, dívida-a externa, dívida- a 

interna, estabelecimento-, fazenda- a, fé- a, força- a, funcionário-, 

fundos-os, hasta- a, homem-, inimigo- 7. O povo em geral: interdito ao 

público. 8. Conjunto de pessoas que lêem, vêem ou ouvem, uma obra 

literária, dramática, musical, etc.: O público de um autor, de um músico. 

9. Conjunto de pessoas que assistem efetivamente a um espetáculo, a 

uma reunião, a uma manifestação; assistência, ou auditório: o público das 

corridas, do congresso médico, de uma sessão de cinema, de um 

concerto. 10. P. ext. Irôn. O conjunto de pessoas que dão atenção ao que 

alguém faz, diz, etc.: Para onde ele vai carregar seu público. 11. Conjunto 

de pessoas às quais se destina uma mensagem artística, jornalística, 

publicitária, etc. 12. Sociol. Agregado ou conjunto instável de pessoas 

pertencentes a grupos sociais diversos, e dispersos sobre determinada 
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área, que pensam e sentem de modo semelhante a respeito de problemas, 

gostos ou movimentos de opinião.  

O Dicionário Crítico de Política Cultural reitera a multiplicidade de significados do 

vocábulo e alerta para o uso indiscriminadamente vago e a incapacidade de traduzir 

homogeneidade. Diz o verbete: “Público costuma designar o conjunto simples, físico, de 

pessoas que assistem a um espetáculo, frequentam uma biblioteca, compram certos discos, 

sintonizam um determinado canal de rádio ou de TV, lêem determinado jornal, autor ou 

gênero literário, etc.”. (COELHO, 1999: 322).  

Contudo, ressalta o autor, trata-se de uma ilusão imaginar que este agrupamento de 

pessoas derivado dos interesses pessoais e dos gostos individuais em torno de algum objeto, 

prática ou estética específica seja capaz de incorrer em uma mesma percepção sobre eles. Isto 

aponta para a necessidade de atribuir-se ao termo público um sentido mais restrito: 

 

 Público, sob este ângulo remete ao conjunto de pessoas que não apenas 

praticam uma atividade determinada, mas diante dela assumem um 

mesmo tipo de comportamento, sobre ela expressam opiniões e juízos de 

valor consideravelmente convergentes e dela extraem sensações e 

sentimentos análogos... Para este conjunto, a obra presenciada, lida, 

ouvida, etc. assume significados e significações de natureza aproximada. 

(COELHO, 1999: 323) 

 

 

O público é, então, primeiramente uma “entidade” que marca relativa 

homogeneidade. Relativa na medida em que as oportunidades e informações conferidas a cada 

indivíduo deste grupo não são iguais. Embora se agrupam em torno de um interesse comum. 

É possível afirmar que nem mesmo se todos os indivíduos atingissem o mesmo nível de 

capital cultural, seria possível extrair daí esta suposta igualdade.  

Sob o ponto de vista da teoria da comunicação moderna, Rabaça, no Dicionário de 

Comunicação, apresenta sua definição de público: 

1. Conjunto de indivíduos aos quais se destina uma determinada 

mensagem (artística, jornalística, publicitária etc.). 2. Conjunto das 
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pessoas atingidas por um veículo de comunicação. 3. Conjunto de 

pessoas que assistem efetivamente a um espetáculo (teatral, 

cinematográfico, musical etc.), a uma reunião, a uma manifestação, a 

uma exposição etc. 4. Conjunto de indivíduos cujos interesses comuns 

são atingidos pelas ações de uma organização, instituição ou empresa, e 

cujos atos afetam direta ou indiretamente os interesses da organização. 5. 

Agregado ou conjunto instável e heterogêneo de indivíduos pertencentes 

a grupos sociais diversos, e dispersos sobre determinada área, que 

pensam e sentem de modo semelhante a respeito de problemas, 

interesses, gostos ou movimentos de opiniões. (RABAÇA, 2001: 604) 

 

 

Por vezes mais pragmático e objetivo que a definição de Coelho, a definição acima 

apresenta pontos de interseção com a explicação deste. Rabaça, contudo, traz a perspectiva 

das diretrizes de atuação das empresas. No nosso caso, do patrocinador, que define claramente 

o público-alvo de suas ações culturais e que é capaz de representar o grupo em que estão 

refletidos “os interesses da organização” (RABAÇA, 2001: 604). 

Nesta pesquisa, o entendimento sobre público é uma mescla das definições 

apresentadas. As definições do Aurélio que se aplicam a este trabalho são: 

 

 8. Conjunto de pessoas que lêem, vêem ou ouvem, uma obra literária, 

dramática, musical, etc.: O público de um autor, de um músico. 9. 

Conjunto de pessoas que assistem efetivamente a um espetáculo, a uma 

reunião, a uma manifestação; assistência, ou auditório: o público das 

corridas, do congresso médico, de uma sessão de cinema, de um 

concerto.  

 

Apropriando-me ainda da definição de Teixeira Coelho, o público é um grupo de 

pessoas que se encontram por um interesse em comum, já que se reúne espontaneamente para 

experimentar o concerto de música clássica. Sob outro ponto de vista, o público compõe o 

grupo de pessoas que, com características em comum, especialmente de faixa etária, dialogam 
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com o grupo de interesse das ações de responsabilidade social implementadas pelo 

patrocinador. (RABAÇA, 2001)  

3.2 O público deste projeto 

Nosso público se caracteriza, portanto, por jovens estudantes de escolas públicas do 

estado do Tocantins que têm, majoritariamente, entre 15 e 18 anos de idade, reunidos pelo 

interesse de experimentar um concerto de música clássica. 

Agrupados por critérios pré-definidos tanto pelo patrocinador quanto pelo 

proponente – ação que, de início, molda o perfil dos participantes –, este conjunto de pessoas 

se reúne, em um segundo momento, espontaneamente. Partilhando interesses e, até mesmo, 

desejos de experiência, alinhados ao recorte social e de idade impostos para participação, o 

enquadramento nestas características é que os determina como grupo. E é este conjunto que o 

projeto Brasil de Tuhu identifica como o seu público.  

Nesta pesquisa consideramos como o público os jovens que participaram assistindo 

as apresentações, ou seja, os que foram reunidos em determinados espaços, em função das 

diretrizes do proponente e do patrocinador. Esta pesquisa trabalha ainda com um público que 

denominarei “periférico”, uma vez que não constituem o grupo para quem o projeto se 

destinava, mas acabaram também sendo beneficiados e, mais do que isso, desempenharam 

uma função essencial que se mostrou essencial na realização de Brasil de Tuhu: professores, 

coordenadores e diretores das escolas públicas visitadas pelo projeto. 

Neste capítulo, portanto, analisaremos, prioritariamente, questões relativas aos 

alunos, mas também forneceremos algumas informações que foram coletadas por mim junto 

aos professores. 

Em todos os municípios pelos quais o projeto passou, as formas de envolvimento do 

público seguiram o mesmo procedimento. Em viagem de pré-produção, ou seja, antes da 

realização do projeto, o proponente visitou os municípios a serem beneficiados. Nesta 

oportunidade contou com o apoio da Secretaria Estadual de Educação que, auxiliou na 

introdução do proponente ao público. Por meio de um ou mais representantes, a Secretaria de 

Educação se fez presente em todas as visitas, acompanhando-as. Nestas visitas o projeto era 

apresentado a coordenadores, diretores e professores, que, como dito anteriormente, compõem 
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o público periférico do projeto, mas são atores essenciais no sucesso da realização, já que são 

eles que divulgaram a atividade na escola e incentivaram os alunos a participar. 

 

3.2.1 Localidades atingidas 

Para que possamos compreender um pouco melhor o contexto de nosso público, faz-

se necessária uma breve apresentação da região em que este projeto e, consequentemente, 

onde esta pesquisa acontece, e de algumas de suas características populacionais. 

Como já dito, o projeto se realizou no estado do Tocantins, que é o mais novo dos 

vinte e sete estados da federação, tendo se tornado oficialmente estado em 1° de janeiro de 

1989, após sua emancipação do estado de Goiás51. Desde então sua localização geopolítica é a 

região Norte, nos limites com as regiões Centro-Oeste e Nordeste, possuindo extensas 

fronteiras com essas regiões.  

Os municípios visitados foram Araguaina, Gurupi, Palmas, Porto Nacional e 

Xambioá. O mapa do estado, mostrado a seguir, apresenta a localização destas cidades, que 

estão distribuídas entre o extremo norte, na fronteira com o estado do Pará, e o sul do 

Tocantins, incluindo ainda sua capital, ao centro. A tabela apresenta as suas distâncias em 

relação à capital e alguns dados de suas populações, que são predominantemente urbanas e 

têm na prestação de serviços a base de suas economias, seguida pelas atividades industriais e 

agropecuárias (IBGE, Censo 2010). 

 

                                                      

51 Desde o século XIX a idéia de separar as regiões norte e sul de Goiás já alimentava movimentos populares. 
Em 1821, uma revolta separatista explode ao norte de Goiás. Em protesto contra o isolamento da região, 
promovido pelo Rei D. João VI, o Desembargador Joaquim Teotonio Segundo proclama o governo autônomo do 
Tocantins. A revolta é dominada por Caetano Maria Gama, primeiro Presidente da Província, nomeado por D. 
Pedro I, em 1824. No início do século a idéia é retomada, mas, só a partir da década de 70 passa a ser seriamente 
discutida no Congresso. Em 1988, finalmente, Tocantins é desmembrada do Estado de Goiás, tendo como capital 
o Município de Palmas, criado pela resolução nº 28, de 29 de dezembro de 1989, desmembrado do Município de 
Porto Nacional (IBGE, 2011). 
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Município Distância da capital N° de habitantes* Densidade demográfica* 

Araguaína 376 km 150.484 37,62 hab./km2 

Gurupi 246 km 76.755 41,80 hab./km2 

Palmas -- 228.332 102,90 hab./km2 

Porto Nacional 69 km 49.146 11,04 hab./km2 

Xambioá 493 km 11.484 9,68 hab./km2 

   * IBGE, Censo 2010 

Para que tenhamos uma idéia do tamanho da população dos municípios beneficiados, 

a cidade do Rio de Janeiro possui 6.320.446 habitantes (densidade demográfica de 5.265,81 

hab./km2), o que significa que a capital e maior cidade do estado do Tocantins, Palmas, 

corresponde, em número de habitantes, a pouco mais de 3% da realidade da capital 

fluminense, com uma densidade demográfica cerca de cinquenta vezes menor. 

 

3.3 Questionários e grupos focais 

Esta pesquisa acompanhou a realização do projeto nos municípios citados com o 

objetivo de recolher informações que pudessem responder alguns questionamentos sobre os 

reais resultados do projeto, utilizando-se duas metodologias diferentes: quantitativa e 
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qualitativa. Na etapa quantitativa foram distribuídos questionários simples a todos os 

participantes das apresentações, num total de 1480 questionários, com perguntas objetivas que 

visavam analisar o público sob três aspectos diferentes:  

a) Perfil; 

b)  Nível de contato e compreensão sobre o que estava sendo apresentado;  

c) Mapeamento dos hábitos e interesses culturais. 

(Ver questionário no anexo III) 

Dos 1476 questionários distribuídos, 1046 alunos devolveram os questionários 

preenchidos que, por município, ficou distribuído da seguinte forma: 

Município  Distribuídos Respondidos Percentual de Respondentes 

Araguaína 704 439 62% 

Gurupi 177 159 90% 

Palmas 287 234 82% 

Porto Nacional 77 44 57% 

Xambioá 231 170 74% 

TOTAL 1476 1046 71% 

 

Na fase qualitativa foi feito um grupo focal, que reuniu alguns alunos antes e depois 

das apresentações. É importante destacar que foi sempre o mesmo grupo de alunos em cada 

município que participou do grupo focal. Depois das apresentações, voltávamos a nos 

encontrar e conversávamos sobre a experiência que acabaram de vivenciar. A realização dos 

grupos focais objetivou compreender, entre outras, a duas questões principais: 

a) Que interesses motivam o aluno a assistir às apresentações? 

b) O que teria sido absorvido como experiência por eles? 

(Ver roteiro no anexo IV) 

 

Compostos por seis integrantes, os grupos focais contaram com a participação de três 

meninas e três meninos. Outros critérios que também orientaram a seleção destes alunos 

foram a faixa etária - ter entre quinze e dezoito anos de idade -, e o local de residência - 
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deveriam ser originários de bairros diferentes, como forma de garantir maior diversidade no 

perfil dos entrevistados. 

É importante ressaltar que, entre as questões que compunham as duas etapas da 

pesquisa, havia algumas cujas respostas eram interesse do patrocinador, outras do proponente, 

outras ainda desta pesquisa. Conforme observado no capítulo anterior, as perguntas do 

patrocinador eram, basicamente, sobre o número de alunos beneficiados pelo projeto e perfil 

de faixa etária e escolaridade. Os outros aspectos explorados no questionário são de interesse 

do proponente. A fase qualitativa, e todas as questões que compuseram o roteiro, foi 

elaborada para esta pesquisa. 

Para compor a análise do público foram feitas ainda notas de campo, além de 

entrevistas individuais ou em pequenos grupos, com alunos que iriam assistir ou já tinham 

assistido ao concerto. 

Quanto aos professores, chamados “público periférico”, para eles foi desenvolvido um 

questionário específico que, inicialmente, objetivava identificar os seguintes aspectos: 

a) Perfil e formação; 

b) Hábitos culturais; 

c) Mapear aparelhos culturais do município; 

d) Nível de contato com o que estava sendo apresentado. 

(Ver questionário no anexo V) 

Havia ainda um espaço aberto para que os professores falassem sobre a importância 

(ou não) da atividade proposta pelo projeto na formação de alunos e professores. Das 

informações obtidas neste questionário, usaremos especialmente, aquelas com a pergunta 

aberta, já que nos possibilita mapear a compreensão dos professores sobre a música clássica. 

Cabe ressaltar que, não sendo este o grupo de interesse principal da pesquisa, essas 

informações complementarão este estudo. 
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3.4 Análise dos resultados 

O público pesquisado52 é formado, majoritariamente, por pessoas do sexo feminino, 

entre com idade entre 15 e 18 anos e do ensino médio: 

 

 

 

 

                                                      
52 A base que deu origem a estes resultados está nos questionário de alunos participantes do projeto que os 
entregaram respondidos, ou seja, 1046 dos 1476 distribuídos. 
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Esses dados revelam que o perfil de público proposto pelo projeto em sua fase inicial 

foi, efetivamente, o que assistiu aos concertos. O objetivo era atingir, prioritariamente, jovens 

entre 15 e 17 anos que cursassem, majoritariamente, o ensino médio. Cabe ressaltar que esses 

dados eram requeridos pelo patrocinador como forma de avaliar se as metas propostas no 

projeto seriam cumpridas durante a sua execução, especialmente no que se refere à idade e à 

escolaridade. Quanto à predominância de pessoas do sexo feminino, a análise caminha para 

uma dimensão que esta dissertação não possui meios de abordar.  

Com relação ao conhecimento sobre o tema da apresentação, levantamos as seguintes 

questões e seus respectivos resultados: 

 

Observamos, neste resultado, que a grande maioria dos alunos nunca tinha assistido a 

uma apresentação de música clássica. A possibilidade de contato com uma estética até então 

não acessada pelos alunos ofecere a possibilidade de uma experiência cultural que vai ao 

encontro da temática do acesso aos bens culturais, tal qual defendida pelo paradigma da 

democratização da cultura.  

Annamari Laakson afirma que o acesso “é um elemento indispensável de qualquer 

direito cultural e, principalmente, do direito de participar da vida cultutal.” Afirma ainda que 

“o direito ao acesso aos produtos culturais bem como direito ao acesso à cultura de uma 

pessoa é, portanto, fundamental para a ceitação da diversidade cultural significativa.” O 

acesso estaria assim relacionado “a oportunidades, opções, alternativas e escolhas”. Construir 

o acesso é, então, “tornar possível, facilitar, e deixar acontecer” (LAAKSON, 2011:50, 51).  

Portanto, postula Annamari, a possibilidade de acesso é condição essencial que 

garantirá a todos o direito de participação na vida cultural.  
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O livre acesso e a possibilidade de escolha garantirão a consolidação da cidadania 

cultural que, afirma Chauí, encontra neste, um direito cultural que é um dos pilares no 

fortalecimento da cidadania cultural. Em sua definição, a cidadania cultural permite aos 

cidadãos como sujeitos políticos e sociais iniciar um exercício em que  “se diferenciam, 

entram em conflito, comunicam e trocam suas experiências, recusam formas de cultura, criam 

outras e movem todo o processo cultural.”  (CHAUÍ, 2006: 138) 

A resposta obtida através desta pergunta do formulário (“já tinha assistido a uma 

apresentação de música clássica?”) não consegue, contudo, dar pistas sobre outras questões 

relacionadas a este tema e que foram abordadas no grupo focal. Quando questionados sobre o 

que achariam que seria a apresentação, os alunos foram unânimes: “assistir a um concerto”. 

Quando perguntados sobre o tipo de música que seria apresentado, mais uma vez apontaram: 

“música clássica, né?”. Ou seja, mesmo nunca tendo assistido a uma apresentação de música 

clássica, os alunos manifestam interesse em conhecer e vão para o concerto sabendo o que 

vão assistir. Há um entendimento sobre o que seja a música clássica, mas que entendimentos 

seriam estes? 

As diferentes compreensões aparecem quando pedi que definissem “música clássica”: 

“Uma música mais lenta, mais calma, diferente do que a gente está costumado (grifo 

meu)”; “Acho que é uma música que valoriza mais a percussão (grifo meu) do que valoriza a 

voz da música”, “uma música que você possa ouvir sossegado”. 

Nestas falas, e ao longo da conversa, foi possível perceber claramente que os alunos 

não estabelecem diferença entre música clássica e música instrumental. E por vezes usam 

algumas definições que não se aplicam, Por exemplo, “uma música que valoriza mais a 

percussão” definiriam estéticas musicais como o samba ou o funk, que são construídos sobre 

os elementos rítmicos resultantes das batidas que caracterizam a percussão. Provavelmente, 

este aluno tentava ressaltar a característica basicamente instrumental desta estética musical, 

tanto que o complemento da frase aponta para a ausência de letras e vozes também como uma 

particularidade intrínseca à música clássica.  

Alguns alunos estabelecem ainda uma rápida relação entre música clássica e 

orquestras, quando disseram imaginar grupos grandes, com números de componentes que, 

pela fala deles, pode variar de “trinta” a “trezentos” músicos compondo o corpo orquestral. 

Mesmo não havendo orquestras nos municípios pesquisados e não tendo os alunos assistido a 

apresentações de música clássica, foi bastante frequente, durante as entrevistas, o 
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estabelecimento de uma relação entre música clássica e orquestras. Trata-se de um 

conhecimento adquirido antes da experiência proporcionada pelo projeto. Em suma, a relação 

direta entre música clássica e orquestra está gravada no imaginário coletivo desse grupo.  

De modo geral, outra construção no imaginário coletivo desse grupo é a que define a 

música clássica como instrumental53. Neste caso, contudo, tivemos algumas diferenças. Os 

alunos de Palmas sabiam do que se tratava uma apresentação de música clássica e também 

demonstraram conhecimento acerca da formação que faria apresentada o concerto: quarteto de 

cordas. Quando os questionei sobre o que seria um quarteto de cordas, eles deram respostas 

enfáticas: “uma formação de câmara composta por dois violinos, uma viola e um violoncelo”.  

Essas diferenças se devem, em grande parte, ao fato de que a grande maioria dos 

alunos que participou do concerto deste município é do Colégio Militar de Palmas  que tinha 

aula regular de música – esta foi a única escola do estado visitado pelo projeto em que os 

alunos tinham aula de música54. 

A pergunta mais específica sobre o contato com a formação musical encontrou como 

resultado um percentual ainda mais alto do que o da pergunta anterior. Perguntados sobre a 

participação em outro concerto didático,  percebemos que 95% dos alunos estava participando 

daquela atividade pela primeira vez: 

 

 

                                                      
53 A música Instrumental se caracteriza por ser uma forma musical executada somente por instrumentos. A 
música clássica pode ser instrumental ou não, bem como a música popular, que podem contar com a participação 
de vozes acompanhando os instrumentos. 
54 A Lei n° 11.769/2008 estipulou que, a partir de 2012, seja obrigatório o ensino regular de música em todas as 
escolas. 
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  Em todos os municípios os alunos são unânimes em afirmar que a música faz parte de 

seu cotidiano, mas que a música clássica, especificamente, não. Eliany Salvatierra Machado, 

que entrevistou jovens universitários em seu primeiro semestre de universidade (USP), com o 

objetivo de identificar o gosto cultural dos jovens, apresenta como resultado que a música 

ocupa um papel de destaque na vida de jovens. Para a autora “a música é ao mesmo tempo 

fator de animação (percepção) e divulgação de pensamento (expressão)”. A música é então, o 

meio pelo qual eles buscam expressar seus sentimentos, suas ideologias, pensamentos e 

formas de comportamento. (MACHADO, 2002:77) 

 Outra pesquisa também corrobora a importância da música nos hábitos dos jovens. 

Realizada pelo Centro de Altos Estudos da Escola Superior de Propaganda e Marketing 

(ESPM) em 2008, sob a coordenação das professoras Dra. Lívia Barbosa e Dra. Letícia 

Veloso, a pesquisa ouviu 1.080 jovens brasileiros entre 16 e 18 anos do Rio, São Paulo e 

Porto Alegre das classes A, B e C, com o objetivo de compreender os hábitos de consumo de 

música dos jovens. A pesquisa revelou que para 90% dos jovens, a música é central em suas 

vidas. 

 Somente no momento das atividades consideradas mais sérias, como estudar, 

trabalhar e muitas vezes comer, a música é desligada. Do total pesquisado, 68% não ouvem 

música clássica e 30% não compram CDs e a mesma parcela nada costuma ler sobre música.  

Mesmo assim, a música, que pode ser ouvida nos iPods e celulares, faz-se presente 

todas as horas do dia e permite um “adensamento emocional” do cotidiano. Essa trilha sonora 

se relaciona a locais, contextos e subjetividades. Há música para malhar, para ouvir no metrô, 
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para cada momento e atividade, e elas não são iguais para todos os jovens. Com elas, esses 

momentos e atividades são, muitas vezes, percebidos como mais reais.  

Apesar da intensa ligação dos jovens com a música, a música clássica parece estar 

mais distante da vida dos jovens, não apenas nos municípios pesquisados pelo projeto, mas da 

juventude como um todo. (BARBOSA e VELOSO, 2008). 

Os resultados do grupo focal realizado em minha pesquisa com os alunos do projeto 

dão pistas de algumas possíveis causas:  

 

 Porque a gente não tem muito acesso a isso aqui na cidade e a gente não 

tem acesso a esse tipo de música. Nós não temos um teatro, a gente não 

tem acesso aos programas que... iguais a esses, raramente acontecem.  

(Gurupi, Letícia de 16 anos)   

Cultura... acho que é a cultura daqui mesmo... Por falta de 

conhecimento maior sobre a música mesmo. (Araguaína, Danilo de 17 

anos)  

Acho que é porque não teve alguém que trouxesse esse tipo de evento pra 

cá. (Xambioá, Graziela de 15 anos)  

Cada dia tem menos pessoas gostando disso (música clássica), que não 

conhecem, se conhecem, tem pessoas que gostam. Particularmente, eu 

não gostava porque não conhecia. A partir do momento que conheci, 

gostei e acho que vou continuar vendo isso para o resto de minha vida. 

(Palmas, Vítor Manuel de 16 anos)  

Por não ter a oportunidade de ouvir, de conhecer um pouco. Talvez se 

conhecessem, eles tivessem a oportunidade de ouvir uma música clássica, 

talvez eles poderiam ter uma opinião. Por a gente não conhecer 

também... Assim a gente acha chato. Assim, quando eu penso em 

música clássica eu penso em pessoas mais velhas. (Gurupi, Fernanda 

de 15 anos)  
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Quando a gente começava a ouvir esse tipo de música (erudita), a gente 

até ria na aula e achava bem estranho...A gente não conhecia não sabia o 

que estava acontecendo. (Palmas, Vanessa de 17 anos)  

É difícil porque a gente já cresce ouvindo outro tipo de música (Gurupi, 

Vítor de 16 anos)  

 Por não ser um estilo tão divulgado. Por exemplo, na nossa cultura não 

é um tipo de música ouvida por nós. (Xambioá, Graziela de 15 anos)  

(grifo Meu) 

Nesses trechos, retirados das conversas com os alunos nos grupos focais antes dos 

concertos, podemos percebemos a falta de contato como uma importante causa deste 

distanciamento. Para eles, a falta de acesso, tanto por parte da escola quanto dos responsáveis 

por prover a fruição cultural nestes municípios, não os possibilita conhecer e, desta forma, 

adquirir a capacidade de afirmar se gostam ou não de música clássica.  

Marilena Chauí ressalta o direito à experimentação como um dos princípios básicos da 

cidadania cultural. Conhecer novas formas de expressão e estéticas artísticas é um direito do 

cidadão, pois no “exercício do direito à cultura, os cidadãos, como sujeitos sociais e políticos, 

se diferenciam, entram em conflito, comunicam e trocam suas experiências, recusam formas 

de cultura, criam outras e movem todo o processo cultural”. (2006:138)  

Outra possível causa apontada pelos alunos relaciona a música clássica à cultura 

hegemônica das elites: 

 

 Algumas por não gostarem e outras por não conhecerem, por não ser 

uma música tão divulgada... Elas atigem mais um público de uma 

classe talvez um tanto superior que a nossa financeiramente. 

(Xambioá, Luciana de 16 anos)  

Na verdade a música ‘erudita’ nem se compara com a música popular por 

essa razão, já que quem tinha acesso era a classe alta. (Palmas, Vanessa 

de 17 anos)  
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Durante todo o século XIX e meados do XX, o termo “cultura” esteve associado ao 

saber formal letrado, produzido e consumido pela elite. Aqui no Brasil, até a primeira 

república, apenas a cultura européia – principalmente de Londres e Paris – eram socialmente 

aceitas e absorvidas, por aqueles que pretendiam de alguma forma alcançar o progresso, 

adotando para si práticas e gostos freqüentes dos salões franceses, visto que a cultura nacional 

trazia em si o cunho de se constituir de práticas retrógradas. 

Segundo Canclini, a bibliografia sobre cultura, de modo geral, costuma associar um 

interesse dos setores hegemônicos em promover a modernidade, e um fatídico destino dos 

populares a manter a velha tradição. Assim, durante muito tempo se consolidou a idéia de que 

a cultura estava ligada ao hegemônico e à modernidade, enquanto o popular estava para o 

subalterno e o tradicional. 

Em A Sociedade de Corte, Nobert Elias estuda o Antigo Regime francês a partir da 

corte, formação social capaz de qualificá-lo. Neste processo apresenta os rituais e cerimônias 

deste grupo social que, com suas peculiaridades, acaba marcando seu distanciamento em 

relação a outros grupos sociais, especialmente da crescente burguesia urbano-industrial, que 

apesar de rica, não havia alcançado ainda seu nível “civilizatório e cultural”. Curiosamente, 

esta “sociedade profissional-burguesa-urbana-industrial” preservou, “em parte como herança, 

em parte como antítese”, hábitos desenvolvidos pela sociedade de corte, na qual o cunho 

característico de diferenciação continuou a ser explorado.(ELIAS, 2001: 65) 

A direta relação estabelecida pelos alunos entre música clássica e elite, parece 

corroborar com as afirmativas dos autores destacados, é uma prática cultural criada e 

consumido por algum grupo social ao qual não pertencem. Os alunos a percebem como 

“música de rico” e, acreditando nisso ou não, reproduzem esse discurso produzido pelas elites 

que estabelece certa diferenciação social.  

Mais uma percepção sobre o distanciamento entre a música clássica e os jovens é 

aventada por um dos alunos entrevistados:   

 

O pessoal quer hoje, da música, é obter fins lucrativos, ou seja, música 

assim (clássica) visa mais emoção interior da pessoa, entendeu? Você vai 

assistir aqui e vai sentir mais uma emoção, tem pessoas que choram... O 
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objetivo da música normal, que você vê hoje no dia-a-dia é obter fins 

com shows e tudo mais. (Palmas, Vítor Manuel de 16 anos)  

 

Ao fazer este comentário, Vítor parece observar, sem inocência, o papel que as mídias 

desempenham em suas vidas, influenciando e construindo hábitos culturais. Para ele, a música 

clássica, que não é “normal”, não possui potencial comercial. Por conta disso, as rádios não 

insistem neste estilo musical e, consquentemente, não é formadora de gosto musical 

(MACHADO, 2002). Ao criar e insistir em determinados estilos de música, aponta Vítor, as 

mídias formam gostos com o claro objetivo de lucrar com a venda de produtos e serviços 

relacionados a um cantor, grupo, ou estética específica.  

Há ainda outra causa que os alunos assim explicaram:  

 

Porque nosso estado não ensinou a valorizar (a música clássica). [...] 

Quando a banda dos fuzileiros vieram aqui em Palmas veio umas duas 

mil pessoas, nem foram duas mil, foram quinhentos, no máximo. Que 

nem o pessoal falou, quando eles tocam no Rio de Janeiro ou São 

Paulo dava, em média, trinta, quarenta mil pessoas. (Palmas, 

Fernando Henrique de 16 anos) 

 

Para Fernando Henrique o consumo cultural de Palmas está absolutamente distante da 

realidade de capitais como o Rio de Janeiro e São Paulo. Ao trazer o exemplo da banda dos 

Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro reforça sua percepção sobre um altíssimo consumo de 

música clássica/instrumental destas capitais. Dado que, nem de longe, corresponde ao número 

médio de expectadores deste tipo de apresentação. Quarenta mil pessoas corresponde a 

capacidade máxima do estádio do estádio de futebol conhecido como Engenhão, que só vê 

sua capacidade atingida em jogos clássicos de futebol e em shows como o de Paul 

McCartney. 

Pierre Bourdieu, em “A Distinção: crítica social do julgamento” (2007), aponta o 

importante papel desempenhado pela escola e pela família na formação de gostos (roupa, 

decoração e até preferências culturais) das classes sociais. As socializações, primeiramente da 
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escola e depois da família, determinam e delimitam os gostos da burguesia, classe média ou 

popular. Marca assim, a diferença, classifica, aproxima e afasta aqueles que consomem 

determinados bens culturais. As práticas culturais legitimadas pela escola e pela família, 

diferenciam o que será reconhecido como “admirável” ou “inaceitável”. O gosto, que se 

evidencia através das preferências de consumo e das práticas culturais, é, portanto, produto 

das condições associadas à determinada classe. Assim, os gostos, as preferências são 

importantes porque marcam claramente as diferenças,e ao fazê-lo dá origem também àqueles 

que são iguais.  

Para Bourdieu, a formação do gosto está relacionada à acumulação de capital cultural 

de cada grupo. O habitus, segundo Bourdieu, encontra-se no princípio das afinidades e 

também das diferenças:  

 

Estrutura estruturante que organiza as práticas e as percepções das 

práticas, o habitus é também estrutura estruturada: o princípio da divisão 

em classes lógicas que organiza a percepção do mundo social é, por sua 

vez o produto da incorporação da divisão em classes sociais. (2007:164)  

 

 

Segundo Alves:  

 

 Bourdieu tem o mérito de desvelar de maneira voraz, destarte, que a 

igualdade de oportunidades e a importância do sistema escolar – 

ideologicamente incentivadas pelo regime republicano – não garantem, 

necessariamente, igualdade social a todos. [...] É a forma assumida pelos 

capitais objetivados em uma relação e incorporados (habitus) que 

determinam as classes sociais e, conseqüentemente, constituem as 

práticas que classificam as distinções. (ALVES, 2008:182) 

 

 

Neste sentido, o acesso à música clássica entre jovens de escolas públicas no interior 

do Tocantins reforçaria as diferenças entre esse grupo e aqueles que estão apresentando o 

projeto? Ou permitiria o primeiro contato e, sendo verdadeiro afirmar que “o acesso é a 
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condição material prévia que possibilita a produção e o consumo de produtos culturais” 

(COELHO, 1999:36), assim geraria demanda de consumo?  

É importante destacar, ainda, algumas curiosas leituras sobre essa estética musical que, 

no discurso de um dos alunos, aparece em oposição ao que ele chama de “música normal”. A 

música clássica não estaria, portanto, incluída neste hall de músicas normais. Como aponta 

uma aluna em uma entrevista solta antes do concerto “música clássica é música clássica” e 

complementa, “na minha opinião, quem gosta de música clássica tem cultura”.  

A música clássica é apontada também por ela como outra categoria de música, e 

parece apresentar a possibilidade de colocá-los também em outra categoria de cidadãos, a 

daqueles que têm “o privilégio de participar deste projeto” (aluna em Araguaina) e a 

“sensibilidade necessária para estar aqui” (aluna em Araguaina), já que muitos convidados 

pela escola para estar ali, recusaram o convite. Estas passagens retomam as questões 

apontadas acima à luz das teorias de Bourdieu e parece corroborar a perspectiva do autor. 

Durante o grupo focal, outra questão foi suscitada a partir dessas respostas. Foi ela: 

“Se a música clássica lhes é tão estranha e distante de suas realidades, o que teria motivado os 

alunos a assistir as apresentações?” Quando questionados sobre este ponto, muitos apontaram 

“descobrir”, “curiosidade”, “conhecer” e principalmente a possibilidade de vivenciar uma 

“nova experiência”. 

Atualmente muito aplicado em pesquisas relacionadas ao turismo, a ideia de 

experiência foi explorada no livro intitulado “Turismo de Experiência”, organizado por 

Alexandre Panosso Netto e Cecília Gaeta. Em um dos artigos Panosso Netto retoma alguns 

conceitos com o objetivo de explicá-la. Utilizando a definição do termo apresentada no 

Dicionário de Filosofia afirma que “a experiência tem sempre um caráter pessoal e não há 

experiência onde falta participação da pessoa que fala nas situações de que fala. Portanto, 

pode-se falar (como muitas vezes se faz na linguagem contemporânea) de Experiência 

religiosa ou Experiência mítica”. Seguindo esta linha explicativa, seria possível também falar 

em Experiência cultural. (PANOSSO NETTO, 2010: 44) 

No mesmo artigo, Panosso Netto nos apresenta as definições de André Lalande, que 

defende uma diferença entre “‘a experiência’” e “‘o ato de experimentar’”: 

 



92 
 

 

1ª A experiência em geral: 

A. Fato de experimentar alguma coisa, na medida em que este fato é 

considerado não só como um fenômeno transitório, mas também como 

algo que alarga ou enriquece o pensamento: ‘ter uma dura experiência; 

ter (ou ter adquirido) a experiência das assembléias públicas’.  

B. Conjunto das modificações vantajosas que o exercício traz às nossas 

faculdades, das aquisições que o espírito traz através deste exercício e, de 

maneira geral, de todos os progressos mentais resultantes da vida. [...] 

É de notar que não se chama experiências todas as modificações 

produzidas pela vida (por exemplo, o esquecimento, a indiferença, os 

comprometimentos morais, etc.), mas apenas àquelas que são vantajosas. 

O termo tem, pois, um valor apreciativo. 

C. Teoria do conhecimento. O exercício das faculdades intelectuais 

considerado como algo que fornece ao espírito conhecimentos válidos 

que não estão implicados na mera natureza do espírito enquanto puro 

sujeito cognoscente’ (PANOSSO NETTO, 2010:45) 

 

Inspirado pelo trecho acima, podemos afirmar que os alunos que assistem aos 

concertos estão à busca desta experiência positiva que seja capaz que acrescentar 

conhecimento às suas vidas. A experiência, diz Panosso Netto, seria capaz de “alargar o 

conhecimento humano”, “modificar de forma positiva o modo de pensar” e ser “um processo 

intelectual”. Quando proponho aqui o uso do conceito de experiência a este acontecimento 

cultural, afirmo que os alunos podem estar, de alguma maneira, “buscando tirar melhor 

proveito” desta participação. (PANOSSO NETTO, 2010:46) 

No caso destes concertos, mesmo que a grande maioria dos alunos indique nunca ter 

tido uma experiência com a música clássica, está subentendido que há algum conhecimento 

prévio sobre o que seja a música clássica. Um conhecimento que é independente da 

experiência deste concerto, deste projeto. Que não nos permite afirmar que não esteja 

ancorado na experiência. Em outra experiência. Isso, contudo, não os impediu de participar do 

Brasil de Tuhu para viver essa experiência e, quem sabe, assim alargar seu conhecimento ou 

seu modo de pensar. 
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Uma das perguntas mais caras tanto para o proponente como para o patrocinador é 

aquela que pretende aferir se os alunos gostaram da apresentação. Os resultados 

provavelmente deixaram satisfeitos os dois P’s. Na tabulação dos questionários no Tocantins 

verificamos que 93% dos alunos afirmam ter gostado da apresentação e 92% afirmam querer 

assistir a outra apresentação como esta. Com uma pequena queda de 1% entre os que 

gostaram e os que querem assistir novamente, nos questionamos sobre o que de fato teria 

significado este “gostar e querer assistir novamente”? Que experiência os alunos podem ter 

tido com a participação nos concertos? 
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Outra pergunta que pode apontar de que maneira a apresentação repercutiu entre os 

alunos é: 

 

Nesta questão achei importante trazer o resultado da pergunta anterior estratificada por 

município, pois há algumas diferenças de percentual entre eles que levantam questões 

interessantes. 

 

          

           

O município com mais alto percentual de entendimento e o menor percentual de não-

entendimento é Palmas. Como dito anteriormente, a apresentação de Palmas contou com a 

massiva participação dos alunos do Colégio Militar, onde há aulas de música regularmente. 

Outra questão que merece ser ressaltada é o fato de que, tal qual em Palmas, o concerto foi 

realizado em um auditório refrigerado, o que garantiu maior conforto e menos motivos para 

os alunos dispersarem sua atenção (dados destacados também em meu diário de campo). 

Outra possibilidade que pode explicar é o fato de este município ser a capital do estado, 

município que dá, comparativamente aos outros, maior atenção à questão do acesso a 
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programas culturais. Em Palmas acontece uma das maiores feiras literárias do Brasil (Feira 

Literária Internacional de Tocantins - FLIT), que, durante dez dias, oferece intensa e 

diversificada e gratuita programação cultural . Isso, talvez, gere aos alunos maiores 

possibilidades de contato com estéticas musicais diferentes,cujas experiências traga mais o 

conhecimento e entendimento sobre os aspectos culturais. 

Gurupi aparece em segundo lugar neste ranking de respostas positivas e negativas. De 

acordo com as notas de campo feitas durante o período de pesquisa, este foi o município em 

que aconteceu a mais calorosa recepção ao projeto, com o maior envolvimento e interação dos 

alunos com o quarteto durante o concerto. As anotações no diário de campo sobre a 

apresentação em Gurupi registram a concentração, a interação e a quantidade de aplausos dos 

alunos: “Muito silêncio durante a apresentação.”; “Muitos aplausos entre as músicas.”; 

“Nossa! Como eles prestam atenção!”; “Impressionante como eles prestam atenção e se 

mostram interessados em participar!”; “Os aplausos são insistentes.” Ou seja, se houvesse 

possibilidade de estabelecer um “índice de animação”, certamente o município de Gurupi 

receberia uma das maiores notas.  

Xambioá aparece com o terceiro mais alto índice de respostas positivas, mas também 

com o segundo maior número de respostas negativas sobre o entendimento da apresentação. 

Este foi o menor município visitado pelo projeto, talvez o mais carente de atividades culturais. 

A pesquisa feita junto aos professores, nosso “público periférico”, sobre as atividades 

culturais do município revela que o município não possui nenhum aparelho cultural e que, 

muito por conta disso, eles não gastam nada por mês em atividades culturais. Este foi o único 

município em que os professores apontaram, unanimemente, não haver espaços ou atividades 

culturais na cidade.  

Araguaina foi o município com maior número de alunos participando do projeto. 

Tendo o concerto sido realizado em uma quadra poliesportiva, o número de alunos 

participantes contabilizados pelo projeto foi de 704. Contudo, o número alcançado deve ter se 

aproximado de 1000 alunos. A professora da escola que abriu as portas para a apresentação, 

bem como os diretores de outras escolas que também participaram, propuseram a utilização 

do espaço de forma que pudessem oferecer esta “oportunidade” (palavra repetidamente 

utilizada por eles e pelos alunos), ao maior número de alunos possível. O local estava 

realmente muito cheio e quente.  
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Em minhas notas de campo ressalto o calor como um dos pontos negativos e, talvez, 

causa da dispersão dos alunos durante o concerto, que pareceria estar dividido ao meio. A 

metade mais próxima ao palco demonstrava interesse em participar, já a “turma do fundo”, 

mal conseguia escutar o que estava sendo dito e logo perdeu o interesse.  

Porto Nacional apresentou um número baixo de respostas positivas e o mais alto de 

respostas negativas, chegando a quase 16%. É possível que isso se deva, em grande parte, a 

realização mal sucedida no município. A etapa de envolvimento dos professores, essencial 

para despertar o interesse dos participantes não funcionou no município. Quando lá 

chegamos, no centro cultural do município, a hora foi avançando e os alunos não chegavam 

ao local. Visivelmente, os responsáveis locais saíram, àquela altura, a busca de alunos que 

pudessem encher o auditório. Neste município não foi possível a realização dos grupos focais. 

Na sequência do questionário há perguntas que objetivam entender melhor nosso 

público, identificando a sua relação com a música e aspectos de seus hábitos culturais e 

interesses.  
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A primeira pergunta identificou que a maioria dos alunos participantes nunca teve 

iniciação em práticas musicais. Por não ter contato com o ensino musical, seria possível 

afirmar que a maioria foi ao concerto em busca de uma experiência nova. A pergunta 

subsequente, sobre a frequência em atividades culturais apresenta uma contradição, pois a 

maioria dos municípios não oferece à população atividades culturais regulares.  

Alguns municípios possuem centros culturais, mas pode-se dizer que há apenas o 

espaço físico, não há programação contínua ou mesmo qualquer tipo de atividade regular 

nestes espaços, que ficam ociosos quase o ano inteiro e que são ocupados por raras atividades 

esporádicas. É interessante notar que a pesquisa junto aos professores revelou que as igrejas 

ainda são consideradas os principais espaços de cultura destes municípios. Em vários relatos, 

as experiências musicais estão todas relacionadas a esta instituição, com seus corais e grupos 

musicais.  

 

 

 

 

A pergunta sobre o tipo de atividade cultural frequentada permitia aos pesquisados 

marcar mais de uma opção e trouxe como resultado a música em primeiro destaque, seguida 
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da dança. Esses dados parecem corroborar com os apresentados por Machado, Barbosa e 

Veloso, que trazem a música como elemento de forte presença no cotidiano dos jovens.  

O que nos permite levantar a hipótese de que ambas permitem o desenvolvimento da 

atividade de maneira espontânea. Quer dizer, entre os jovens se formam grupos de música que 

reúnem amigos, especialmente os ligados às igrejas, e aí são configurados espaços de 

sociabilidade. O mesmo ocorre com a dança que, sem que haja qualquer tipo de incentivo, 

alcança grande desenvolvimento em nível de prática amadora. Os jovens se reúnem para 

executar coreografias que vêem na TV, ou mesmo criá-las por diversão para execução em 

festas e bailes. 

Um dado que me parece essencial e que é uma lacuna desta pesquisa porque não foi 

colocado no questionário, é sobre o tipo de música que eles ouvem. A preferência por alguns 

estilos musicais foi perceptível nos grupos focais – que foi quando tive a oportunidade de 

trazer essa questão aos participantes. Três tipos de música despontaram: o sertanejo, o rock (e 

alguns fizeram questão de afirmar “não é aquele rock pesadão”) e o gospel. 

Cabe ressaltar que durante o período em que foram realizadas as entrevistas o 

sertanejo era uma “febre” nacional, como as famosas “quintanejas”, os shows de cantores 

sertanejos e até mesmo as vaquejadas no interior de São Paulo. 

Quando questionadas sobre o motivo dessa preferência alguns alunos em coro me 

apresentam a resposta: “Porque toca na rádio”. O rádio continua desempenhar um papel 

essencial fundamental na definição de gosto dos jovens. Em A Moderna Tradição Brasileira, 

Renato Ortiz avalia o papel do rádio na construção do que, posteriormente, veio a ser a 

indústria cultural de massa no Brasil. Especialmente após a década de 1930 o rádio começa a 

mostrar seu poder de diálogo com as massas, quando a publicidade passou a financiar as 

atividades das emissoras de rádios e a difusão das radionovelas, que “logo se constitui em um 

produto típico do sistema radiofônico da época”. (ORTIZ, 1974:40)  

Uma aluna em Araguaina faz um relato: “A rádio, no caso, valoriza mais o sertanejo, 

né? Então, a gente escuta muito. Mas, na verdade, a gente não vai dizer que é melhor, a gente 

valoriza mais porque a gente não escuta [apontando para o quarteto]”. Essa fala parece 

demonstrar a consciência que há entre os jovens de que os meios de comunicação são capazes 

de formar suas preferências musicais, e mais do que isso, da privação do acesso às outras 

estéticas. 
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Questionados sobre o tipo de atividade que gostariam que tivesse na escola, mais uma 

vez a música aparece em primeiro lugar, seguida do teatro, atividade com a qual raramente 

têm contato, mas que também pode ser praticada em nível amador, sem muito incentivo. Em 

terceira posição o cinema é apontado como um desejo dos alunos. Os professores revelaram 

que só três dos municípios visitados possuíam cinemas, pelo menos uma sala.  

Essas últimas questões reafirmam a afinidade dos jovens com a música e seu interesse 

por projetos que desenvolvam essas atividades, mesmo que uma estética distante de suas 

realidades; como aponta o resultado em que 92% dos alunos afirmam querer assistir a outras 

apresentações como a executada pelo projeto Brasil de Tuhu. Podemos afirmar, portanto, que 

há o interesse em ter acesso a uma estética que não se conhece, ou seja, há um desejo pela 

experiência que, talvez, seja o que motivou os alunos a participarem das atividades do projeto 

Brasil de Tuhu (PANOSSO NETTO, 2010). 

Há ainda uma questão que foi apontada ao longo do capítulo, sobre a qual não foram 

apresentadas considerações. O tema diz respeito à experiência em si. Que tipo de experiência 

de fato esses alunos vivenciaram? Que novas percepções sobre essa estética o projeto foi 

capaz de trazer à reflexão? A estas perguntas impossíveis de serem tabuladas, couberam mais 

uma vez ao grupo focal e às entrevistas o apontamento das respostas possíveis. 

Durante as conversas foi possível perceber que os alunos imaginavam uma 

“apresentação mais séria”, em que provavelmente o grupo subiria ao palco executaria as 

peças, sem nenhum tipo de interação com o público. A forma com que o quarteto se apresenta 

e conduz o concerto foi destacado pelos alunos como um aspecto que garante a proximidade 

entre a música clássica e os jovens: 

 

Achei que eles interagiram muito bem com os alunos. Achei que eles 

iam só tocar os instrumentos e não iam conversar com a gente. 

(Luciano, Araguaina) 

Acho que assim fica mais fácil de “estruturá” a música no meio dos 

jovens. (Natália, Araguaina) 
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Foi mais descontraído do que a gente pensava. Eu, principalmente, achei 

que fosse chato... Coisa mais de velho... Não tivessem a desenvoltura que 

eles tiveram no palco. (Amanda, Gurupi) 

Quando um professor tem harmonia com o povo é outra coisa, né? 

[Falando dos membros do quarteto] (Felipe, Gurupi) 

Muito legal eles interagirem com o público, né? Eles não só chegaram e 

apresentaram uma música ali... Até porque é uma música bonita e vai 

embora... eles fazem, eles chamam o pessoal no palco para ajudar. [...] 

Eles valorizam muito as pessoas que eles chamaram, sinal que eles 

[quarteto] levam a sério [a participação dos alunos]. (Vítor Manuel, 

Palmas) 

Explicam o que ta acontecendo porque quase nem todo mundo entende o 

que tá passando.” (Vanessa, Palmas) 

“Eu esperava aquele pessoal de terno!!! Com os violoncelos... Tipo assim 

oi e Tchau!!! [...] Eles dão oportunidade da gente conversar, talvez se 

aproximar deles e perguntar alguma coisa.” (Bárbara, Palmas) 

(grifo meu) 

 

Observa-se que alunos vão ao concerto com a visão inicial de que os músicos farão 

uma apresentação “chata” e conduzirão o concerto de maneira fria, distante da plateia. Apesar 

disso, foram lá assisti-la. Querem conhecer o que ainda não tiveram a “oportunidade” de 

conhecer.  

Os alunos usaram repetidamente a palavra “oportunidade”. Desse ponto de vista, 

podemos concluir que encararam as apresentações como chances de vivenciar “essa cultura”, 

ou, podemos traduzir “a alta cultura”. Uma possibilidade de também ter contato com as 

“coisas” das classes mais abastadas e por isso os alunos se mostraram gratos e declararam-se 

uns “privilegiados”. Em Araguaina uma aluna resumiu bem a questão: “nós somos pessoas 

privilegiadas por estar aqui, por poder aprender, né? Outras pessoas já não têm o mesmo meio 

pra aprender.”  
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O discurso da diferença, que garante a quem esteve no concerto o “privilégio” de 

experimentar aquela apresentação, parece marcar a diferença entre eles, que quiseram e 

“puderam” assistir ao concerto e os outros alunos que optaram por não assistir, ou mesmo não 

puderam assistir. Para eles, quem teve a “oportunidade” e optou por não assistir às 

apresentações “não tem cultura”.  

O suposto distanciamento entre “sua cultura” e “essa cultura” é assunto discorrido por 

eles durante as conversas de grupo focal: 

 

A nossa cultura não vem com essas músicas e não nos oferece isso. 

(Araguaina) 

Nosso estado precisa de mais cultura. [...] Temos cultura, mas nem tanto, 

precisa mais que tragam política na escola. Mais aberta, mais aberta pros 

jovens na escola. (Araguaina) 

 

 Sob a ótica do acesso à música clássica, a apresentação foi percebida como a 

“oportunidade” para mudar a visão sobre o estilo musical. Disse alguns alunos: 

 

A música clássica não é assim como os outros diziam, que era música 

chata, mas através dessa oportunidade de conhecer, a gente viu que a 

música clássica pode transmitir uma outra visão, de como é a música... 

Como sentir. (Gurupi) 

Não era tanto o que a gente pensava, que era uma coisa completamente 

diferente, que o som era diferente, mas não, é uma coisa que o jovem 

também tem que escutar porque é parecido com o que a gente ouve... É 

uma coisa que muda assim completamente o que eu pensava. (Araguaina) 

Eu não posso dizer que eu gostei mas sim que eu amei, porque assim...é 

...Essa música ela transmite uma emoção pra gente, não com palavras 

mas através da melodia. [...] Eu achei incrível poder ver assim, o que 
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realmente é a música clássica. Poder ter a oportunidade de conhecer. 

(Gurupi) 

Foi muito diferente do normal, do que a gente costuma... costuma ouvir, 

né? (Xambioá) 

Achei interessante, muito bonito, novidade, muita novidade. Eu acho que 

o público nunca tinha o costume de ouvir isso. (Xambioá) 

Experiência, experiência incrível, né? (Xambioá) 

 

Os relatos das experiências com a música clássica vivenciadas pelos alunos traz à tona 

a discussão sobre os limites que separam a cultura erudita – neste caso representada pela 

apresentação do quarteto –,  da cultura popular – aquela vivida pelos alunos em seu dia-a-dia. 

Nesta discussão, alguns teóricos são norteadores. Roger Chartier e Peter Burke são alguns dos 

que se dedicaram à questão. 

Em Cultura Popular na Idade Moderna Peter Burke traz a complexidade do termo 

“cultura popular” que, para o autor, é colocada inicialmente como não oficial ou a que não se 

relaciona com a elite, ou seja, estaria relaciocinada às classes subalternas. O autor ressalta que 

a chamada cultura popular era da minoritária elite letrada, de cujas manifestações também 

participava. Para o autor, depois da Renascença, o distanciamento entre pequenas e grandes 

tradições se alargou, e a diferença entre as culturas erudita e popular passaram a ser 

constituídas em função da sociedade de classes: dividida entre elite e populares. A partir de 

então, a cultura popular seriauma cultura não-oficial, a cultura das classes subalternas, 

enquanto a cultura oficial pertenceria à elite (BURKE,  1989).  

Roger Chartier no artigo "Cultura popular: revisitando um conceito historiográfico", 

afirma que o termo “cultura popular” seria uma categorização erudita. Aponta ainda que 

aqueles que partilham a cultura popular não fazem uso de categorias para definir suas práticas. 

Para o autor a separação entre as chamadas cultura popular e erudita não são estanques: 

 

A "literatura popular" e a "religião popular" não são tão radicalmenle 

diferentes da literatura da elite ou da religião do clero, que impõem seus 
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repertórios e modelos. Elas são compartilhadas por meios sociais 

diferentes, e não apenas pelos meios populares. Elas são, ao mesmo 

tempo, aculturadas e aculturantes. 

 

O que importa, de fato, tanto quanto sua repartição, sempre mais 

complexa do que parece, é sua apropriação pelos grupos ou indivíduos. 

Não se pode mais aceitar acriticamente uma sociologia da distribuição 

que supõe implicitamente que à hierarquia das classes ou grupos 

corresponde a uma hierarquia paralela das produções e dos hábitos 

culturais. (CHARTIER, 1998:5,6) 

 

Mikhail Bakhtin (BAKHTIN,1999), por seu turno, ao analisar os textos de François 

Rabelais, identifica a forte presença de elementos e alegorias da cultura popular na criação do 

autor objeto de seu estudo e lança as bases do conceito que viria a ser consagrado pelo 

historiador italiano, Carlo Guinzburg: circularidade cultural. Este, em O Queijo e os Vermes, 

avalia os autos de inquisição de um moleiro alfabetizado, e demonstra como este personagem 

interpreta teorias e idéias dos livros aos quais tinha acesso. Também para este autor o 

processo cultural não é estanque, nem está limitado, tampouco pode ser fechado a certos 

segmentos culturais. Ao contrário, eles circulam e se influenciam a todo o momento em 

movimentos e direções diferentes. Assim, seria possível a um legítimo representante da elite 

letrada, criar sob a influência das alegorias e elementos característicos da cultura popular; 

bem como é possível a um moleiro acessar a literatura das classes dominantes e a interpretar 

segundo suas experiências (GINZBURG,1987). 

Com base nas argutas observações destes autores, podemos considerar que os 

resultados do projeto Brasil de Tuhu identificam a relação entre a música clássica e a cultura 

erudita. Fato percebido por eles como uma das causas do seu distanciamento desta estética. 

Isso é reforçado pelo processo cultural em curso que coliga música clássica e cultura erudita. 

Esta conclusão ganha contornos mais intensos com as declarações daqueles alunos que, 

mesmo sem nunca terem assistido a um concerto de música erudita, tem uma opinião 

formada. Para concluir, é preciso atentar, contudo, que o fato dos alunos expressarem uma 

opinião negativa em relação à música clássica não os impediu de participarem. Isso sinaliza 

que é preciso tanto acesso a bens culturais como experimentos que difundam os bens 

culturais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como apresentado ao longo da dissertação o processo de interação entre os P´s da produção 

cultural é um jogo dinâmico, próprio do jogo de forças que caracterizam as relações no campo da 

cultura. O Brasil de Tuhu, projeto estudado nesta dissertação, apresenta uma entre tantas outras 

possibilidades de encontro e adaptação de anseios e interesses entre os 3P´s envolvidos neste processo. 

No projeto em voga o processo acontece do seguinte modo: 

 

                            PROPONENTE 

                                                                      PÚBLICO 

                          PATROCINADOR 

 

 Ou seja, se inicia com a ação do proponente, que pensa na proposta de projeto, vislumbra o 

encontro com o potencial patrocinador e planeja a realização para o público, em parte desconhecido e 

idealizado tanto pelo proponente quanto pelo patrocinador.  

O caminho percorrido até a de realização de um projeto cultural apresenta diversas 

possibilidades. O processo pode se iniciar a partir da demanda de qualquer um dos 3P´s 

envolvidos. Contudo, é possível afirmar a existência de um “caminho clássico” de interação 

entre os 3P´s da produção cultural, ou seja, uma direção que a maioria dos projetos encontra 

para sua realização. Foi este o caso da trajetória do “Brasil de Tuhu”, analisada neste trabalho 

e que a disposição dos capítulos, de certa forma, elucida. 

Que “caminho clássico” é esse? Primeiro é preciso desenvolver o conceito, metas, e 

objetivos do projeto que o proponente deseja implementar, levando em consideração a 

necessidade de sinergia deste projeto com potenciais fomentadores. Passada essa primeira 

etapa, o projeto encontra o patrocinador, que, como foi possível observar, possui também 

expectativas e interesses próprios na realização de determinados projetos culturais. Na 

maioria das vezes, quando o projeto encontra um potencial patrocinador desde o início, ganha 

mais possibilidade de realização. Por outro lado, muitas vezes acaba sofrendo alterações ou 

desvios em suas propostas iniciais, com o objetivo de alinhar-se às suas expectativas. 

O último “P” desta dinâmica, o público, é o mais distante neste processo inicial, muito 

embora talvez possamos considerá-lo a principal perna deste tripé, já que as ações pensadas 



105 
 

pelo proponente e as diretrizes apontadas pelo patrocinador giram em torno dele. Sendo 

assim, o encontro do projeto com o público configura o ponto culminante de todo o processo, 

e o resultado desse encontro deve satisfazer, idealmente, a interesses mútuos. 

Quanto ao primeiro P, o Proponente, identificamos entre as principais motivações para 

o desenvolvimento do projeto, o interesse em aproximar a música clássica do grande público, 

especialmente infanto-juvenil, promovendo a formação de platéias. O pressuposto dos 

proponentes para justificar o distanciamento do grande público da música clássica reside na 

falta de experiência com esta estética específica. Apontam a necessidade de se criar ações 

como esta pela falta de acesso à produção cultural brasileira e que este, o acesso, seria uma 

das condições essenciais para a consolidação da cidadania cultural. O objetivo de realizar o 

projeto nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país também encontra justificativa na 

falta de acesso. Estas são apontadas, como visto no primeiro capítulo, como regiões mais 

privadas do contato com a diversidade cultural brasileira. É importante destacar ainda o 

interesse do proponente em atingir as supostas classes menos favorecidas. 

O patrocinador, estudado no segundo capítulo, busca consolidar sua imagem como 

“empresa-cidadã”, comprometido com o desenvolvimento social do país. A fim de firmar sua 

posição no hall das empresas socialmente responsáveis, cria uma estrutura para orientar seus 

investimentos sócio-culturais, que são geridos, principalmente pelo Instituto Votorantim. 

Objetivando focalizar suas ações e criar uma espécie de “identidade” em seus investimentos 

selecionam a causa da juventude, especialmente os menos favorecidos para sua atuação. No 

que tange aos investimentos culturais, a causa com a “Democratização Cultural” e seu 

entendimento sobre o que seja, caracterizam seus investimentos. 

Neste sentido, o patrocinador afirma buscar promover a distribuição de obras ao 

grande público, e não apenas sua produção, especialmente em locais com poucos aparelhos 

culturais e do interesse de interação com a escola formal. Enfatizam, ainda, a necessidade de 

igualdade de condições para que todos tenham acesso às produções. O acesso é sinalizado 

como forma de consolidação da cidadania cultural.  

É possível perceber pontos de interseção entre os interesses do proponente e do 

patrocinador, dentre os quais: perfil de público esperado, locais por onde o projeto circularia, 

entendimento sobre a necessidade de acesso para construção da cidadania cultural. 
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Tarefa difícil é avaliar se os pontos de interesse surgem isoladamente, ou se já 

conhecendo o patrocinador, o proponente afina seus interesses ao desenvolver o projeto que 

será enviado ao edital público de seleção do potencial patrocinador. Fato é que algumas 

adaptações do projeto por parte do proponente foram feitas para que o projeto tivesse mais 

diálogo com os interesses do patrocinador, dentre os quais, a realização do projeto no Estado 

do Mato Grosso, que não atendia a diretriz inicial de apresentações em estados em que não 

houvesse orquestras; e a delimitação faixa etária do público beneficiado, inicialmente 

propunha entre 10 e 18 anos, e para atender aos interesses do patrocinador o projeto focou no 

público entre 15 e 18 anos. 

Como foi possível perceber neste trabalho, ao proponente, apesar de algumas 

divergências internas, interessa promover o contato do grande público com a música clássica, 

objetivando tornar esta música uma estética mais acessível a todos. Ao patrocinador, por 

diferentes motivos analisados no capítulo 2, interessa também promover o acesso a diferentes 

linguagens. Quanto ao público, explorado no capítulo 3, demonstrou interesse em assistir os 

concertos para vivenciar uma experiência e conhecer algo que até aquele momento 

desconhecia. O que nos permite afirmar que a maior interseção entre os 3P´s gira em torno da 

questão do acesso. 

Mesmo tendo em comum o interesse pela questão do acesso, identificamos que, de 

certa maneira, o proponente promoveu algumas alterações no projeto para que adequasse às 

demandas do patrocinador, como exemplo, podemos citar a escolha dos estados de realização 

do projeto, em que a seleção do estado do Mato Grosso fugiu aos critérios pensados 

inicialmente. 

Quanto ao público, é difícil dizer se ele atende aos desenhos delimitados pelo 

proponente e pelo patrocinador ou se, de alguma maneira, o proponente buscou o público 

certo para atender às metas traçadas por ele e pelo patrocinador. Além da questão de perfil e 

de idade do público, o resultado das pesquisas com o mesmo consolidou os pré-conceitos 

estabelecidos pelo proponente da concepção do projeto.  

Podemos citar, por exemplo, o fato de ser esta a primeira vez que a grande maioria 

experimentou um concerto de música clássica, ou ainda que grande parte dos alunos a tinham 

como “música de velho”, ou “coisa de gente rica”. E de certa maneira confirmam algumas 

impressões dos dois primeiros P´s, que ressaltam que um dos problemas da falta de consumo 

de determinada estética reside na falta de contato com a mesma.  
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A pesquisadora Gabriela Lotta (2007), afirma que garantir acesso não é só tornar um 

evento gratuito. “É preciso levar em consideração como essa pessoa chega ao local 

(transporte), como ela acha que deve se vestir (códigos sociais) e, principalmente, se a 

produção dialoga com o indivíduo, se ele é capaz de se apropriar daquela obra e reconhecer-se 

nela.” Mais do que isso, Lotta chama atenção para o fato de que a maior parte dos produtores 

culturais ainda não pensa nessas questões. 

Quanto à questão apontada por Lotta, pode-se dizer que os proponentes do projeto 

demonstraram preocupação em tornar a música clássica mais próxima do público através de 

diferentes ações. Observa-se que trabalharam um conteúdo que tem suas bases na cultura 

popular, uma forma de tornar a melodia mais próxima do público. Outro método utilizado é o 

próprio formato informal das apresentações. Vestindo calça jeans e tênis, os músicos 

conversam o tempo inteiro com a platéia e a convida a interagir durante o concerto. Estas 

características são apontadas pelo público com um dos diferenciais do projeto. 

Mas tais constatações não respondem outras perguntas: que tipo de mudança um 

projeto que promove uma única experiência pode realmente promover? No que tange à 

avaliação de resultados de projetos sócio-culturais, que tipo de ferramenta pode oferecer 

subsídios para avaliá-los? Esta resposta não está completamente dada com a pesquisa aqui 

realizada, mas nela podemos ter algumas pistas de como realizar esta aferição. 

Como visto, os formulários de monitoramento do patrocinador não oferecem espaço 

para que esta análise seja feita. Suas preocupações estão baseadas em alguns dados 

numéricos, que levam em consideração, especialmente, a quantidade de pessoas beneficiadas. 

Fora isto, demonstram preocupação com o que consideram os pontos altos dos projetos, por 

isso o investimento nos depoimentos do público. Apontam ainda preocupação com o retorno 

de mídia do projeto e os registros de imagem (foto e vídeo). Não parece haver uma 

preocupação com os reais resultados do projeto. Apesar de demonstrarem grande 

envolvimento com a questão do acesso e da democratização cultural, a mesma não se reflete 

no momento da avaliação de resultados. 

No caso do Brasil de Tuhu, cabe ressaltar que o proponente fez as pesquisas de 

resultado junto ao público, que em nenhum momento foram requeridas pelo patrocinador, 

como uma tentativa compreender um pouco melhor o público e melhorar as ações do projeto. 

Mas essas pesquisas, apesar de mais elaboradas, são de cunho exclusivamente quantitativo. 
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 Acredito que a melhor forma de avaliar os resultados de projetos sócio-culturais seja a 

união das metodologias quantitativas e qualitativas. Há questões, como o entendimento do 

público sobre a música clássica, que os questionários quantitativos não conseguem responder. 

É preciso complementar estas informações com entrevistas e grupos focais, para dar voz a 

quem se quer entender. No intuito de experimentar uma ação neste sentido, fez parte desta 

pesquisa o acompanhamento da realização do projeto e, através de um modelo baseado em 

entrevistas e em observações, obteve elementos com os quais pode montar um cenário mais 

rico e até certo ponto mais tangível. 

No que diz respeito à questão do acesso acredito que o projeto consiga promover o 

pretendido “contato encantador” do público com a música clássica. O relato dos alunos aponta 

um conceito sobre esta estética antes das apresentações, e declara uma experiência positiva, e 

até mesmo uma mudança de entendimento depois das apresentações. Mas uma questão que 

sempre perseguiu o projeto, tanto entre os proponentes quanto do patrocinador em relação ao 

proponente é o fato do projeto acontecer uma única vez. Depois que deixam a cidade, que 

maneira os alunos encontram de manter contato com a música clássica? 

A resposta parece estar nas palavras de Carla Rincón: “Eu acho que não é justo termos 

essa responsabilidade sozinhos. Isto é apenas um projeto. Não podemos ser responsáveis, só 

nós, por garantir o contato com a música clássica. É um trabalho de formiguinha.”55 As 

palavras de Carla parecem fazer sentido, este é realmente apenas um projeto, não se trata de 

um programa ou de uma política, mas por se tratar de uma ação isolada, poderíamos então 

afirmar que sua existência não se justifica? 

Mesmo que em número insuficiente, se considerarmos a realidade do país, o projeto 

trabalha corroborando com o disposto no artigo 215 da Constituição Brasileira, que prevê o 

direito de acesso à diversidade a todos. O fato de não haver continuidade na ação só poderia 

ser suprido se tivéssemos uma política pública que trabalhasse por esta garantia como um real 

direito dos cidadãos.  

Enquanto isso não acontece, o que vemos são iniciativas isoladas que, em 

pequeníssima proporção, buscam promover o acesso como condição básica da 

democratização para a plena consolidação da cidadania cultural. 

                                                      
55 Entrevista concedida em fevereiro de 2012. 
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 Entre tantas discussões sobre a relevância de determinado projeto cultural, sobre a 

maneira como é realizado, ou das formas de aferição de resultados, fato é que haverá ainda 

longo caminho até que se possa chegar a um consenso. 

 

Provavelmente, o ponto em que todos nós concordamos é que 

deveríamos ter oportunidade ao acesso, deveríamos poder escolher se 

participamos ou não, e tudo isso deveria ter uma base normativa que 

garantisse essas possibilidades em qualquer circunstância e para todos. 

(LAAKSONEN, 2011: 58) 
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ANEXOS 

ANEXO I – Lista de projetos aprovados pelo Grupo Votorantim em 2008 
 

3ª Seleção Pública 

O Instituto Votorantim tem a satisfação de informar o resultado da terceira seleção pública do 
Programa de Democratização Cultural Votorantim, que analisou 2.151 projetos inscritos por 
proponentes de todo o Brasil. O investimento de R$ 4 milhões será destinado a 16 projetos 
das mais diversas áreas culturais e de todas as regiões do País. Todas as propostas têm a 
democratização cultural como eixo central. 

Os projetos foram avaliados por uma comissão técnica independente, formada pelos seguintes 
especialistas: 

Ana Célia Martins  
Bacharel em Ciências Sociais pela USP, tem Licenciatura em Ciências Sociais e mestrado 
não concluído em Comunicação/Ação Cultural pela mesma universidade. Atua em gestão 
cultural do setor público há dezessete anos (Departamento de Ações Culturais da Prefeitura 
de São Bernardo do Campo. Realizou variados trabalhos de produção executiva, entre os 
quais: espetáculo teatral Donzela Guerreira (Cia. MunduRodá), Projeto Pocket Ópera (SESC 
Ipiranga), nas montagens BIS! (2001) e A Redenção pelo Sonho (1998).  

Ana Flávia Chrispiniano  
Bacharel em Artes Cênicas pela ECA/USP (1999-2002), é integrante do grupo IVO 60, da 
Cooperativa Paulista de Teatro. Desde 2004, é artista-orientadora do Projeto Teatro 
Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, atuando no Teatro Cacilda Becker, Centro 
Cultural da Juventude (Vila Nova Cachoeirinha) e atualmente no CEU Paz (Brasilândia). Em 
2004, foi produtora do Espaço CUCA (Centro Universitário de Cultura e Arte) da UNE. Em 
2005, foi coordenadora nacional deste projeto, aprovado como Ponto de Cultura em oito 
estados brasileiros, e coordenadora da área de Artes Cênicas da IV Bienal de Arte e Cultura 
da UNE – Encontro com Nossa América.  

Maria Helena Pires Martins  
Doutora em Artes pela Universidade de São Paulo (1988), com pós-doutorado pela 
University Of San Diego (1998). Professora e pesquisadora da ECA/USP, defendeu Mestrado 
e Doutorado em Artes e Livre Docência na área de Políticas Culturais. Atua como consultora 
do Ministério da Cultura e de outras organizações e fundações culturais. É autora de livros de 
Ética para jovens. Coordenou um dos painéis de debate do I Seminário Internacional de 
Democratização Cultural e participou da fase piloto do Programa, integrando a comissão 
responsável pela seleção de projetos como Música para Todos e Ária Social. 
 
 
Conheça os novos projetos selecionados para 2009
A efetivação do patrocínio está condicionada à apresentação da documentação necessária até 
12 de dezembro de 2008. 
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Ação Educativa do Instituto Cultural Inhotim (Minas Gerais) 
  
Projeto que promove o acesso qualificado e visitação continuada ao Museu de Inhotim, 
criado em 2005, e que possui um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do 
País, além de uma extensa coleção botânica. Trata-se de um programa de interlocução com a 
rede pública de ensino, que abrange a formação de 100 professores de Brumadinho e região, 
além de visitação escolar de 3 mil alunos de baixa renda, preferencialmente do Ensino Médio 
(de 15 a 18 anos).  

Centro de Movimento Deborah Colker (Rio de Janeiro)  
Companhia referência mundial na área de dança, que promoverá a criação de um grupo de 
dança composto por 15 jovens em situação de vulnerabilidade social, com idades entre 15 e 
24 anos. O projeto contempla a formação artística dos jovens, produção de espetáculo e 
realização de apresentações a preços populares.  

Concertos Didáticos - Quarteto Radamés Gnattali (Acre, Piauí e Mato Grosso)  
Projeto de quarteto de cordas formado por músicos premiados, que integram posições de 
liderança nas principais orquestras sinfônicas brasileiras. O projeto viabiliza a apresentação 
de concertos didáticos de música erudita em escolas públicas de 15 cidades, visando traçar 
uma breve história da música clássica nacional e internacional. Atingirá cerca de 3 mil 
jovens. 

Conexão Felipe Camarão (Rio Grande do Norte)  
Projeto que integra 400 jovens em ações baseadas na cultura de tradição oral, a partir dos 
patrimônios imateriais locais. Prevê a implantação do Núcleo de Teatro e Núcleo de 
Figurinos e Adereços, para formação de 200 jovens como agentes culturais da região.  

Ensaiando um País Melhor! (São Paulo)  
Projeto existente desde 2005, beneficiando mais de 10 mil pessoas. Sagrou-se vencedor do 
prêmio TOP SOCIAL 2008, entregue pela ADVB-RJ. O projeto visa a formação de público 
para o teatro, oferecida gratuitamente para 50 educadores e 2 mil alunos. Aos educadores, é 
oferecido um espaço para reflexão de novos usos do teatro em sala de aula. Para os alunos, 
oficinas lúdicas de preparação para assistir a um espetáculo, seguidas de discussão. 
 

Entrando na Dança - Associação Cultural Panorama (Rio de Janeiro)  
 
Patrocínio às ações de formação do Festival Panorama de Dança, considerado referência na 
produção, promoção e reflexão sobre a dança. O projeto consiste em módulos mensais de 
workshops com duração de uma semana, atingindo 720 jovens de 15 a 24 anos. Os 
workshops serão seguidos de 48 apresentações em quatro localidades diferentes, atingindo 12 
mil pessoas, das classes C, D e E. O projeto também prevê a capacitação de 10 monitores 
nas comunidades.  

Expedições Patrimoniais (Bahia)  
 
Formação artístico-cultural na área de patrimônio e capacitação de 240 jovens, de 15 a 25 
anos, cursando Ensino Fundamental e Médio, para mediação cultural nas localidades onde 
residem. O projeto prevê a instalação de exposição itinerante nas cidades, sobre o patrimônio 
cultural da Bahia.  
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10º Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga (Ceará)  
Patrocínio ao segmento artístico-pedagógico de um dos mais importantes festivais brasileiros 
de música, reconhecido por sua qualidade artística e musical. Em sua 10ª edição, o festival 
contará com mais de 40 apresentações em teatros e praças públicas, além de oficinas, 
workshops, exposições e outras atividades. 
 

5º Festival de Jovens Realizadores do Audiovisual da América do Sul (Espírito Santo)  
 
Festival audiovisual com foco no público jovem. Engloba desde a criação de produções 
audiovisuais, organização do evento, até a participação no júri de seleção. Trata-se de mostra 
de filmes e vídeos produzidos por jovens latino-americanos de até 24 anos, participantes de 
projetos sociais e culturais que atuam na área audiovisual. O Festival oferece oficinas, 
encontros e palestras, atingindo 4 mil pessoas. 

Filarmônica Nossa Senhora da Conceição (Sergipe)  
O projeto tem como objetivo a continuidade do trabalho centenário da instituição musical 
mais antiga do País. Contempla a contratação de 10 professores, formação de 30 músicos 
monitores, além de estruturação do atendimento aos 500 alunos atuais. 
 

Formação de Palhaço para Jovens - Doutores da Alegria (São Paulo)  
 
Projeto do grupo Doutores da Alegria, que há 17 anos realiza trabalho artístico de referência 
em hospitais. O projeto visa a formação artística com ênfase na linguagem do palhaço, para 
25 jovens entre 17 e 23 anos, provenientes de regiões periféricas de São Paulo. A formação 
contempla a ampliação de repertório, capacitação e inserção no mercado de trabalho.  

Fotolibras - Eduardo Queiroga (Pernambuco)  
Projeto existente desde 2006, sendo administrado pela Federação Nacional de Educação e 
Integração dos Surdos, em parceria com importantes instituições internacionais. Trata-se de 
um curso de fotografia participativa com 30 jovens surdos e 10 multiplicadores. Prevê a 
elaboração de ensaios fotográficos sobre a realidade e a cultura surda, o fortalecimento das 
ações de multiplicadores do projeto, e a realização de oficinas de fotografia no interior do 
estado de Pernambuco. 
 

Oficinas Itinerantes Vídeo Tela Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro)  
 
Projeto existente desde 2004, com envolvimento de profissionais reconhecidos no meio 
audiovisual, como Laís Bodansky, João Moreira Salles e Cao Hambúrguer. Trata-se da 
realização de oficinas com duração de 4 finais de semana, em seis comunidades de São Paulo 
e Rio de Janeiro. O projeto visa oferecer ferramentas de criação e expressão audiovisual, 
contemplando a produção de 3 curtas por comunidade e palestras de roteiristas ou diretores 
de renome. Serão atendidos 25 jovens de baixa renda em cada oficina.  

Planeta Música (Santa Catarina)  
 
Projeto de difusão da música erudita, com importante estratégia de mediação com público 
jovem. Realização de oito concertos didáticos da Orquestra de Cordas Catarinense, em 
escolas públicas participantes do Programa Escola Aberta para a Cidadania. O concerto conta 
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com apresentação dos instrumentos e da biografia dos compositores. Abertos ao público em 
geral, atinge uma média de 400 pessoas por apresentação.  

Teatro Laboratório para Imaginação Social - Ói Nóis Aqui Traveiz (Rio Grande do 
Sul)  
 
Projeto de grupo teatral com 30 anos de atuação e diversas iniciativas desenvolvidas, com 
linguagem popular e acessível de teatro de rua. Realização de oficinas para formação de 
atores, teatro de rua e teatro livre. Engloba o estímulo à formação de grupos na comunidade e 
a promoção de circuito de 30 apresentações de jogos de aprendizagem. Prevê o envolvimento 
de 1.500 pessoas. 

Viva Villa (Rio de Janeiro)  
 

 

Exposição gratuita sobre Villa-Lobos, a ser realizada no Arquivo Nacional, que contará com 
cenografia, artes plásticas, grafismos, cinema e música, retratando a trajetória de vida do 
maestro. A exposição contará com 20 jovens monitores, que visitarão escolas, projetos e 
ONGs, atingindo 160 mil jovens. 
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ANEXO II – Formulário de monitoramento de projetos 
 

FORMULÁRIO DE MONITORAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do projeto  

Instituição apoiada  

Município do projeto  

Unidade de Negócio  

Localidade  

Rota  

Período 

 

 1º relatório (jan a abr)  

 2º relatório (jan a ago)    

 3º relatório (jan a dez) 
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DADOS GERAIS DO PROJETO 

 

1.1 Identificação do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Identificação do responsável pelo preenchimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do projeto  

Instituição apoiada  

Município do projeto  

Unidade de Negócio  

Localidade  

Rota  

Período 

 

1º relatório (jan a abril)  

2º relatório (jan a ago)    

3º relatório (jan a dez) 

   

Nome do responsável   

Cargo/função que ocupa no projeto  

Telefone  

Celular  

E-mail  
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2. ATIVIDADES E BENEFICIADOS 

 

2.1. Beneficiados pelo projeto 

 

Qual o número de beneficiados diretos, ACUMULADO até o preenchimento deste Relatório? 

Obs.: Deve-se contabilizar os resultados de forma acumulativa, desde o início do projeto, no ano 

vigente, até o preenchimento deste relatório. 

 

 

 

Caso haja beneficiados fora da faixa etária de 15 a 29 anos, justifique a presença:  

 

Do total de beneficiados informado no item anterior, quantos são: 

 

 

Homens   

Mulheres   

   

 

Considerando o total de beneficiados informado no item 2.1, preencha o quadro de acordo com a 

escolaridade dos participantes  

 

 

 
Número de 

beneficiados 
% do total de beneficiados  

De 15 a 18 anos   

De 19 a 24 anos    

De 25 a 29 anos    

Fora da faixa etária de 15 a 29 

anos  
  

Total   

Obs.: a coluna % de beneficiados realizará 

calculo automático 

Obs.: a coluna de % realizará 

calculo automático 
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Relação com a 

escola formal 

Grau de escolaridade 

E. Fundamental E. Médio E. Superior  

TOTAL Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo 

Está estudando:        
 

Não está estudando:       
 

 

Caso haja beneficiados que não estejam estudando e que não tenham completado o Ensino Médio, 

informe quais iniciativas têm sido realizadas para o enfrentamento do problema.  

 

2.2 Atividades e frequência  

Informe as principais atividades realizadas no período e a participação dos beneficiados diretos, 

conforme a tabela abaixo. Como principais atividades, considere: aulas, oficinas, capacitações, 

apresentações, encontros, premiações e outras. 

Obs.: Deve-se contabilizar os resultados de forma acumulativa, desde o início do projeto, no ano 

vigente, até o preenchimento deste relatório. Para o preenchimento correto desta tabela, é 

fundamental aplicar lista de presença em todas as atividades realizadas no projeto. 

Antes de iniciar o preenchimento, clique aqui e saiba mais sobre o cálculo de frequência. 

 

 

  
SOMANDO-SE TODAS AS VEZES 

QUE A ATIVIDADE FOI REALIZADA: 
 

 

 

% de frequência 

 

 

 

Atividade 

Quantas vezes a 

atividade foi 

realizada no 

período relativo ao 

relatório 

Quantos 

beneficiados 

deveriam participar? 

Quantos 

beneficiados 

efetivamente 

participaram? 

     

    (Cálculo automático) 

    (Cálculo automático) 

    (Cálculo automático) 

    (Cálculo automático) 

TOTAL 
(Cálculo 

automático) 

(Cálculo automático) 

A 

(Cálculo 

automático) B 

(Cálculo 

automático = B/A) 

Obs.: a coluna de 

frequência realizará 

cálculo automático 
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Considerando a proposta aprovada do projeto, houve atividades previstas e não realizadas? 

 

 

 

Se sim, justifique. N/A 

Em relação à frequência dos beneficiados nas atividades: 

Quais os principais motivos das faltas de beneficiados?  

Quais as iniciativas da organização para elevar a frequência dos beneficiados no projeto?  

 

2.3. Evasão de beneficiados 

 

Informe o número de beneficiados que deixaram o projeto desde o início das atividades? 

Obs.: Deve-se contabilizar os resultados de forma acumulativa, desde o início do projeto, no ano 

vigente, até o preenchimento deste relatório.  

 

Quais os principais motivos para a evasão dos beneficiados?  

Quais as iniciativas da organização para diminuir a evasão dos beneficiados no projeto?  

 

3. ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 

 

3.1. Família 

O projeto prevê o envolvimento da família dos beneficiados? 

 

 

 

Se sim, de que forma esse envolvimento acontece?  

Se não, há planos para envolvê-la futuramente? Como?  

 

3.2. Escola formal 

 

Há interação do projeto com a escola formal? 

Sim Não 

  

Sim Não 
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Se sim, de que forma essa interação acontece?  

Se não, há planos para que isso ocorra? Como?  

 

3.3. Governo  

Há algum tipo de contato ou parceria com o poder público local? 

 

 

 

 

Se sim, relate o contato ou parceria estabelecida e resultados obtidos.  

 

3.4. Parceria Votorantim 

Como foi a participação de representantes da Votorantim nos municípios beneficiados durante os 

processos de divulgação e acompanhamento do projeto? 

 

Houve oportunidades para interação e sinergia com outros projetos apoiados pela Votorantim? 

 

 

 

Se sim, como foi? 

 

3.5. Outros parceiros 

O projeto recebeu contribuições/doações para divulgação, transporte, materiais, palestras, etc.? 

 

 

 

Se sim, relate quais organizações contribuíram e o que foi oferecido.  

 

Sim Não 

  

Sim Não 

  

Sim Não 

  

Sim Não 
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3.6. Comunidade do entorno  

O projeto realiza atividades de integração com a comunidade e projetos locais? 

 

 

 

Se sim, de que forma se dá essa integração?  

Se não, há previsão para que isso aconteça? Como?  

 

3.7. Desenvolvimento Local 

 

A organização executora do projeto participa de fóruns, conselhos, comitês e outros encontros na 

localidade de realização do projeto, que estejam ligados ao desenvolvimento do município?  

Se sim, quais e como participa.  

 

Em seu desenvolvimento (planejamento e/ou execução), o projeto considera as particularidades 

locais (ex.: vocação econômica, potenciais produtivos, identidade cultural e histórica, contexto social, 

etc.)? Justifique.  

 

 

As ações do projeto têm contribuído com outros públicos além dos beneficiados considerados 

inicialmente na proposta do projeto? Explique.  

Você considera que o projeto contribui para o desenvolvimento e autonomia da comunidade em que 

está inserido?  

Se não, futuramente, há possibilidade disso acontecer?  

 

4. INDICADORES ESPECÍFICOS – ROTA DA CULTURA 

Importante: as perguntas 4.1 e 4.2 são apenas para projetos de formação artística e 

capacitação de mediadores: 

4.1. Atividades educativas e profissionalizantes  

O projeto realiza atividades de formação e capacitação de arte-educadores e mediadores? 

 

 

Sim Não 

  

Sim Não 
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Se sim, relate de maneira breve.       

4.2. Monitoramento ao estudo formal 

O projeto acompanha a frequência escolar dos beneficiados?   

 

 

 

O projeto acompanha o desempenho escolar (boletim) dos beneficiados?   

 

 

 

4.3. Democratização cultural 

Indique o(s) resultado(s) mais significativo(s) do projeto na ampliação do acesso público à cultura:  

Marque até 2 itens. 

Número de pessoas que vivenciaram, pela primeira vez, o conteúdo artístico-cultural  

 Ampliação da compreensão do público aos conteúdos apresentados 

 Facilitação do acesso público às atividades do projeto (preço, transporte, localização, etc.) 

Apresentação gratuita de conteúdos de alta relevância artística 

 Formação artística de jovens de baixa renda 

 Outro(s). Qual(is)?       

Indique depoimentos de beneficiados que comprovem o ponto acima: 

 

5. REGISTRO DAS ATIVIDADES 

5.1. Matérias jornalísticas 

Há matérias publicadas sobre o projeto em veículos de comunicação? 

 

 

 

 

Se sim, clique na aba “Anexos” para inserir as matérias. Artigos e arquivos em formato de imagem 

(.pdf, .jpg, .bmp, .gif, etc.) poderão ser inseridos atendendo ao limite máximo de 40 Mbytes. 

Sim Não 

  

Sim Não 

  

Sim Não 
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5.2. Documentação 

O projeto documenta as atividades realizadas por meio de fotos, vídeos, depoimentos, pesquisas, 

etc.? 

 

 

 

Se sim, clique na aba “Anexos” para inserir somente documentações referentes a pergunta acima. 

Arquivos poderão ser inseridos atendendo ao limite máximo de 40 Mbytes. 

 

6. CONCLUSÕES 

6.1. Pontos de destaque 

Qual(is) dos itens abaixo merece(m) destaque no período? Justifique. 

Indique, no máximo, 3 itens.  

 Motivação e desempenho dos beneficiados no projeto  

 Envolvimento da família no projeto 

 Interação com a escola formal 

 Articulação do projeto com o Governo 

 Contribuição de parceiros   

 Articulação do projeto com a comunidade   

Contribuição para o Desenvolvimento Local       

 Processo de avaliação das atividades 

 Interação com a Votorantim no município 

 Outro(s):                                                    

Justifique os itens selecionados.  

 

6.2. Pontos de melhoria  

Qual (is) dos itens abaixo apresentou (aram) dificuldades no período?  

Indique, no máximo, 3 itens. 

 Motivação e desempenho dos beneficiados no projeto  

 Envolvimento da família no projeto 

Sim Não 
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 Interação com a escola formal 

 Articulação do projeto com o Governo 

 Contribuição de parceiros   

 Articulação do projeto com a comunidade   

 Contribuição para o Desenvolvimento Local       

 Processo de avaliação das atividades 

 Interação com a Votorantim no município 

 Outro(s):                                                           

Justifique os itens selecionados e explique como o projeto pretende melhorar essas questões?  

 

6.3. Considerações finais 

 

Em sua opinião, a instituição está cumprindo com sucesso os objetivos e metas originalmente 

acordados na parceria com a Votorantim?  

De maneira geral, o projeto contribui para a mudança da realidade local? Explique.  
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ANEXO III – Formulário da pesquisa quantitativa distribuída aos alunos 
 

Município: 

_____________________________________________________________________________________ 

Nome: 

_____________________________________________________________________________________ 

Sexo:  (    )  Feminino  (   ) Masculino                  Idade: _____________________     

 Grau de escolaridade:    (     ) Ensino médio   (    ) Ensino fundamental        Série: ____________________     

 

1. Você já tinha assistido uma apresentação de música clássica? 

(    ) Sim   (    ) Não 

 

2. Você já tinha assistido a uma apresentação de quarteto de cordas? 

(    ) Sim    (   ) Não 

 

3. Você já participou de outro concerto didático?  

(     ) Sim. Qual? 

____________________________________________________________________ 

(    ) Não 

 

4. Você toca ou já tocou algum instrumento musical? 

(    )  Sim. Qual? 

_____________________________________________________________________ 

(    )  Não 

 

5. Você freqüenta alguma atividade cultural? (Pode marcar mais de uma opção) 

(    ) Não      (    ) Sim. Qual? (     ) Música         (     ) Cinema        (     ) Dança 

         (     ) Exposição   (     )  Leitura       (     ) Teatro 

 

6. Que tipo de atividades culturais gostaria que tivesse na escola? (pode marcar mais de uma 

opção) 

(     ) Música    (     ) Cinema     (     ) Dança    (     ) Exposição  (     ) Leitura         (     )  Teatro 

 

7. Você gostou do que foi apresentado? (    ) Sim    (    ) Não 

 

8. Gostaria de assistir outras apresentações musicais como esta? (    ) Sim    (    ) Não 

 

9. Você achou fácil entender o que foi apresentado? (    ) Sim    (    ) Não 

 

10. Qual instrumento você gostaria de conhecer no nosso site? (pode marcar mais de uma 

opção) 

(     ) Violoncelo    (     ) Violino     (     ) Pandeiro    (     ) Oboé      (     ) Tuba         (     ) Violão 

(     ) Viola              (     ) Flauta       (    ) Outros 

______________________________________ 

 

 

11. O que você mais gostou e o que menos gostou? 
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ANEXO IV – Questões do grupo focal 

 

Grupo Focal 

 

Critérios de seleção: 

- 6 participantes 

- 3 do sexo feminino 

- 3 do sexo masculino 

- Idade entre 15 e 18 anos 

- Diversificar os bairros de origem dos alunos, de modo que eu tenha uma diversidade maior. 

 

Questões: 

Antes da apresentação 

1) O que vocês acham que será esta apresentação? 

2) Toca algum instrumento? 

3) Qual o tipo (estilo ficará muito erudito) de música mais gosta? Cantor? Grupo musical? 

4)  Como acha que será o espetáculo? Terá música, encenação teatral, etc? 

5) Você recebeu alguma explicação ou teve contato com propaganda do espetáculo? 

6) Que instrumentos acha que terá na apresentação? Alguém falou? 

7) Vocês já ouviram falar em música clássica? 

8) Já aconteceram outras apresentações de música clássica em sua cidade? Você assistiu? 

9) Por que acham que essas atividades não são freqüentes em seu município? 

 

Depois da apresentação 

1) Gostou? Era o que esperava? 

2) Quer assistir outra vez? Gostaria que tivesse outra vez? 

3) Foi um espetáculo de música clássica? Se não, pedir para explicar por que. 

4) Quais eram os instrumentos da apresentação? 

5) O que não gostou? O que mudaria na apresentação? 

6) Gostaria que tivesse mais apresentações como a que assistiu - de música clássica? Se sim, 

pedir para explicar. 

7) Sabem quem patrocinou o projeto? Sabem que empresa é essa? 
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ANEXO V – Questionário dos professores 
 

 

Município: ______________________ 

Nome: 
______________________________________________________________________________ 

Idade: ________________________        Sexo : (   ) masculino    (   ) feminino 

Há quanto tempo trabalha na área de educação: 
__________________________________________ 

Função/ Cargo: 
_____________________________________________________________________ 

Formação:     

(    ) ensino fundamental completo (    ) ensino médio completo (    ) superior incompleto   

(    ) superior completo                    (    ) pós-graduação 

 

1. Você frequenta atividades culturais? Se sim, quais? 

(   ) cinema   (   ) teatro       (   ) dança      (   ) apresentações musicais   (   ) exposições 

(   ) Outras. Quais? _____________________________________________________ 

 

2. Quantas vezes por mês freqüenta essas atividades? 

(    ) Nenhuma (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   )5  (   ) mais de 5 

 

3. Quanto gasta por mês em atividades culturais? 

(    ) Nada   (   ) de R$ 5,00 a R$ 25,00      (   ) de R$ 26,00 a R$ 50,00 

                   (   ) de R$ 51,00 a R$ 100,00  (   ) mais de R$ 100,00 

 

4. Quantos aparelhos culturais possui seu município?(cinemas, teatros, centros culturais, 

galerias de arte). 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Quais são eles? 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Já teve contato com música clássica? E com essa formação musical (Quarteto de cordas)? 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Já houve atividades de inicialização musical na sua escola? Qual? 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Como você acha que esse tipo de atividade pode contribuir para a formação dos alunos? E 

dos professores? 

___________________________________________________________________________ 

 


