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RESUMO 

LANZILLOTTI, João Marcelo.  O lugar da música num Curso Superior em Produção 
Cultural.  Rio de Janeiro (2008).  Dissertação (Mestrado em Música) – Escola de 
Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.   

O presente estudo teve início no ano de 2005, quando se verificou uma 

necessidade de diretrizes consistentes para se estabelecer um ensino de música 

direcionado à formação de Produtores Culturais no Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Química de Nilópolis, conhecido como CEFET-Química. Essa 

dissertação tem como objetivo identificar as reais necessidades dos conteúdos de 

música necessários para o desenvolvimento efetivo deste curso.  Foi necessário 

para tal fim partir da caracterização da política cultural, do mercado cultural e 

principalmente da conceituação de produtor cultural, baseado não só nos estudos 

acadêmicos, como também em estudos não-formais e na própria política 

educacional da instituição em questão.  Visto a escassez de material que se refere 

ao produtor cultural, considerou-se relevante as pesquisas que tratam também do 

gestor cultural. Para o alcance de tal objetivo, apresenta-se como ponto central do 

estudo o grau de importância dos conhecimentos relacionados à música atribuídos 

pelos produtores culturais verificado em pesquisa qualitativa realizada com dezoito 

profissionais.  Constatou-se que alguns dos conhecimentos categorizados possuem 

um grau de importância maior que outros e a partir desses resultados se tornou 

pertinente uma contribuição para a construção de um currículo de música através da 

apresentação de questões, tópicos e sugestões.  

Palavras-chave: Currículo de música. Produtor Cultural. 
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ABSTRACT  

LANZILLOTTI, João Marcelo.  O lugar da música num Curso Superior em Produção 
Cultural.  Rio de Janeiro (2008).  Dissertação (Mestrado em Música) – Escola de 
Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.  

The present study began in the year of 2005 when it was noticed the necessity 

of consistent lines of direction to establish the syllabus of Music Education for the 

under-graduation course of cultural producers at the Federal Center of Technological 

Education of Chemistry in Nilópolis – known as CEFET- Chemistry Center. This 

study has the objective to identify the real needs of music contents for the effective 

development of this course. To achieve our aims it was necessary to establish the 

characteristics of the cultural politics, the cultural market and mainly the 

conceptualization of the cultural producer, based not only on academic records but 

also on informal studies and the specific educational and political aims of the 

institution itself. Considering the scarcity of the informative material related to the 

cultural producer formative aspects we consider much relevant researches on the 

subject that deals with the cultural-manager contribution.  In order to reach the 

proposed objectives of this work we set as the central point of this study  the levels of 

importance of the contents related to musical attributes specified by the cultural 

producers, carried  on a qualitative research with eighteen professional producers.  

The evidence established that some of the categorized contents possessed a highly 

level of importance and from the analysis of these achieved results it became clear 

the pertinent contribution of this study for the construction of the Music program 

based on the topics, suggestions and questions presented.  

Key-words: Music program. Cultural producer.    
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INTRODUÇÃO   

O presente estudo teve início no ano de 2005, quando da experiência do 

autor como professor de música do curso superior de Produção Cultural do Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis, conhecido como CEFET-

Química, verificou-se uma necessidade de diretrizes consistentes para se 

estabelecer um ensino de música para tal curso.  Muitas questões vieram à tona ao 

analisá-lo criticamente e seus direcionamentos. Questões estas relativas ao conceito 

de Produtor Cultural e, mais especificamente, à demanda de conhecimentos 

relacionados à música por parte do aluno deste curso.  As disciplinas relacionadas à 

música pretendem contribuir para a formação cultural, especialmente a musical, dos 

alunos egressos da educação básica, assim como apresentar ao aluno 

conhecimentos específicos relacionados à música utilizados pelo profissional em 

produção cultural.  O presente trabalho consiste na proposição de questões que 

possam auxiliar na elaboração de uma proposta curricular para a formação deste 

profissional, principalmente quanto ao que deve ser abordado na área musical.   

A produção tanto acadêmica quanto bibliográfica na área de produção e 

gestão cultural ainda é bem pequena apesar da velocidade crescente com que 

estudiosos ligados às políticas culturais, ao marketing e às áreas afins têm se 

pronunciado.  O estudo que se adota como principal referência para a 

caracterização do produtor cultural é o de Maria Helena Cunha1 (2005), sobre a 

formação profissional do gestor cultural.   

                                                

 

1 Produtora e gestora cultural, autora da dissertação de Mestrado “Gestão Cultural: Profissão em 
formação” apresentada à Faculdade de Educação da UFMG. Belo Horizonte, 2005.   
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Flávia Cauduro2 (2003, p.16) afirma que essa restrita produção tem sido mais 

inclinada ao mercado cultural, ao qual entre as referências utilizadas no presente 

trabalho se destacam Leonardo Brant3 (2001), Gisele Nussbaumer4 (2000) e Luis 

Carlos Prestes Filho5 et. al. (2004).   

Apesar da existência dessas pesquisas, não é conhecido qualquer trabalho 

acadêmico que trate de conhecimentos relacionados à música no contexto de 

formação do produtor cultural referido no presente estudo. 

Esta dissertação é direcionada pelas seguintes questões-chaves: será que o 

produtor cultural precisa saber música para atuar na área musical de modo 

competente? Se positivo, então: o que um produtor cultural precisa saber sobre 

música para sua formação?  E estendendo mais esta questão: que grau de 

influência terá a formação musical no seu trabalho, caso venha atuar no campo da 

música?  Essas questões não são simples de responder e enveredam por um 

caminho em construção.  Portanto, será necessário o uso de fontes de referência de 

áreas correlacionadas no intuito de complementar este estudo.  É importante a 

definição do nosso objeto de estudo como primeiro passo para uma tentativa de 

responder a estas questões.  O que é ou quem é o produtor cultural? Qual seu 

contexto de formação? O que o produtor cultural pode fazer na área musical?  

                                                

 

2 Mestre em Administração, autora da dissertação de Mestrado “Competências para a Atividade de 
Gestão de Empresas de Produção Artística e Cultural: um estudo exploratório” apresentada à Escola 
de Administração da UFRGS. Porto Alegre, 2003.  

3 Autor dos Livros: “Mercado cultural”, Ed. Escrituras, 2001; “Políticas culturais”, vol.1, Ed. Manole, 
2002; e “Diversidade Cultural - Globalização e Culturas Locais”, Ed. Escrituras, Instituto Pensarte, 
2005; Vice-presidente da Internacional Network for Cultural Diversity.  

4 Doutora em Comunicação e Cultura Contemporânea pela UFBA (2004). Professora adjunta da 
Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, Professora e Pesquisadora do 
Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, e Vice-Diretora do Centro de 
Estudos Multidisciplinares em Cultura.  

5 Economista, coordenador da pesquisa “A Cadeia Produtiva da Economia da Música”, autor da 
publicação de mesmo título.  
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Em síntese, a questão central é: os conhecimentos relacionados à música 

adquiridos pelo produtor cultural contribuem efetivamente para suas atividades 

profissionais específicas?  No sentido de auxiliar na verificação desta questão foi 

aplicada uma pesquisa qualitativa constituída de uma parte semi-estruturada e outra 

estruturada com intuito de conhecer a necessidade e a importância de 

conhecimentos relacionados à música para os produtores culturais.  As respostas 

desta pesquisa articuladas às diretrizes educacionais do CEFET-Química 

possibilitam oferecer questões que possam contribuir para a elaboração ou revisão 

da proposta curricular de música para o referido curso.  O estudo aqui desenvolvido 

se direciona ao curso de nível superior de Tecnólogo em Produção Cultural 

oferecido pelo CEFET-Química, porém não atém apenas à instituição em questão, 

podendo colaborar plenamente para esta área do conhecimento e para outros casos 

similares. 

Essa dissertação tem como objetivo identificar os conteúdos de música 

necessários para o desenvolvimento efetivo deste curso.  O caminho a ser 

percorrido partirá da caracterização da política cultural, do mercado cultural e do 

perfil do produtor cultural, baseado não só nos estudos acadêmicos, como também 

em estudos não-formais e no próprio planejamento curricular do curso. 

Devido à escassez de material específico sobre o produtor cultural e sobre 

sua relação com as artes, e em especial com a música, considera-se que as 

pesquisas que tratam do gestor cultural também são de fundamental importância e 

utilidade por alguns motivos.  O mais relevante é que, apesar de teoricamente a 

produção e a gestão cultural serem atividades distintas, o mercado cultural ainda 

não se encontra configurado de tal forma que garanta que um produtor não vá 

precisar exercer as funções de gestor, ou vice-versa. Os próprios cursos que se 
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denominam como formadores de produtores culturais oferecem lugar privilegiado às 

disciplinas que tratam de gestão e planejamento. Até por que o processo de 

execução de um evento exige princípios de uma administração de empresas6. Em 

suma, é possível encontrar ambas as habilidades de execução, de administração e 

de planejamento num mesmo profissional.  Assim sendo, considera-se pertinente o 

uso do termo produtor/gestor, especificadamente para este estudo, pelo fato de que 

o profissional em questão possa perfeitamente estar envolvido com essas duas 

principais faces do seu campo profissional. 

                                                

 

6 “Todo produtor executivo tem a função de gerente”. (IATEC, s/d, p.1)  
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1 POLÍTICA CULTURAL E MERCADO CULTURAL  

1.1  Panorama da Política Cultural  

Segundo Martin Cezar Feijó7 (1983, p.8), a política sempre esteve atrelada à 

cultura, e em maior grau, nos momentos decisivos da história das civilizações 

ocidentais.  Ele destaca quatro desses momentos: na Grécia antiga, onde 

claramente se adotava uma política cultural que estabelecia critérios desde as 

reconstruções arquitetônicas até incentivo ao teatro; No Império Romano, quando o 

ministro Mecenas tinha a função de patrocinar obras para engrandecer a figura do 

Imperador; no período renascentista, que em meio à evolução tecnológica e à 

revalorização das artes, encontrou interferência política por parte da Igreja; e no 

Iluminismo, que valorizava as idéias racionais e novas experiências científicas, e 

defendia o racionalismo frente o obscurantismo medieval que ainda predominava.  

Complementando essa perspectiva, Cândido de Almeida (apud FEIJÓ, ibidem, p.9) 

apresenta o cenário americano da virada do século XIX para o século XX como 

propício ao mecenato.  Da mesma forma, Nussbaumer (2000, p.24) afirma que no 

século XX, os donos das grandes fortunas viabilizadas pelo capital advindo do 

petróleo, pelas indústrias automobilísticas e pelas transações bancárias não 

possuíam o menor prestígio social.  Esse mecanismo de suporte à cultura ganhou 

força, como uma forma de legitimar a imagem de seus fomentadores ou 

patrocinadores frente à sociedade. 

As conclusões parciais de Feijó (op.cit., p.10) se resumem em: 1) A política 

sempre se ocupou da cultura; 2) Na maioria das vezes, a cultura tem sido 

                                                

 

7 Doutor em Ciências da Comunicação pela USP (1999). Professor Titular da Fundação Armando 
Álvares Penteado e Professor-pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Autor de 
diversas publicações sobre Políticas Culturais.  
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incentivada de acordo com os interesses políticos e econômicos dominantes; 3) 

Quando a cultura extrapolou os limites, foi reprimida e 4) A produção cultural quando 

organizada e consciente, deu contribuição decisiva para transformações históricas. 

Para Habermas (apud ORTIZ8·, 1991, p.152), a transformação da cultura em 

consumo se acentua somente em meados do século XIX, quando a esfera pública 

burguesa perde seu caráter político, sobretudo pelo fato de que o que é produzido 

se fundamenta agora em outro critério: a demanda de mercado.  Entretanto, esse 

aspecto mercadológico só se acentuará no Brasil quase um século depois (meados 

do século XX). 

Fazendo uma retrospectiva da política cultural no Brasil, antes mesmo de 

1934, “o poder legislativo da República Velha procurou atender e resguardar o valor 

artístico, histórico e paisagístico das construções urbanas através do código civil 

vigente (art. 590, § 2°, III).” (BRASIL, 1976, p.14).  O governo entendia cultura como 

limitada à defesa do patrimônio histórico artístico nacional; à conservação que diz 

respeito aos museus; á utilização dos bens culturais que implica a Biblioteca 

Nacional; à difusão da música tradicional de orientação eurocêntrica e ao estímulo 

às artes plásticas nos salões tradicionais.   

Já no Governo Castelo Branco (1964-1967), ocorre uma reformulação desta 

política.  O Decreto-lei n° 74, de 21/11/1966 cria o Conselho Federal de Cultura e 

confere a este órgão novas atribuições: formular a política cultural, promover 

exposições, espetáculos, conferências e debates, projeções cinematográficas, com 

especial atenção para a difusão cultural e o melhor conhecimento das diversas 

regiões brasileiras, coordenar e executar programas culturais junto aos órgãos 

estaduais e municipais, e promover campanhas nacionais que visem o 
                                                

 

8 Pesquisador CNPQ nível 1-A, Professor Titular da Universidade Estadual de Campinas e professor 
da Universidade de Córdoba. Autor de diversas publicações sobre Política Cultural.  
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desenvolvimento cultural e artístico. Essas atribuições que de modo algum 

contemplavam a liberdade das expressões artísticas, pelo contrário, selecionavam 

as mais convenientes à ideologia daquele governo.   

A partir deste período, uma série de ações culturais torna-se reconhecidas e o 

termo política cultural passa a ser citado, o que não ocorria anteriormente.  

Entretanto, essa “virada” da política cultural nos anos 60, tem como base a ideologia 

de “Integração Nacional” e “Segurança Nacional” implementada pelo governo militar 

que ao mesmo tempo promoveu mudanças estruturais em toda sociedade, 

principalmente no que condiz à economia.   

Esta concepção de política cultural9 impulsionou o surgimento de uma 

indústria cultural no País. Enquanto no governo Vargas observava-se uma 

preocupação exclusiva com a integração no sentido cultural e de identidade, na 

década de 60 essa integração passa a ser também mercadológica.  Seria 

necessário unificar o mercado para que uma indústria de bens culturais fosse viável 

e implantada de fato.  Na indústria televisiva, por exemplo, a divisão do trabalho 

demandou uma necessidade de especialização em função das proporções que este 

ramo viria a tomar.  

A implantação de uma indústria cultural modifica o padrão de 
relacionamento com a cultura, uma vez que definitivamente ela passa a ser 
concebida como um investimento comercial.  Na televisão, com os 
videoteipes, novos gêneros puderam ser “reinventados”. A fabricação das 
telenovelas necessita de uma estrutura empresarial sólida, maiores 
investimentos iniciais, isso implica numa acentuada divisão de trabalho e 
num ritmo intenso de produção. (ORTIZ, 1991, p.144)  

                                                

 

9 Se os anos 40 e 50 podem ser considerados como períodos de incipiência  de uma sociedade de 
consumo , os anos 60 e 70  se definem pela consolidação de um mercado de bens culturais.   A 
televisão se concretiza como veiculo de massa em meados de 60, assim como a estrutura do cinema 
nacional se constitui nos anos 70, paralelo a outras esferas da indústria como a fonográfica, a 
editorial e a publicitária.  Como pano de fundo desse desenvolvimento estão transformações 
estruturais por que passa a sociedade brasileira. (ORTIZ, ibidem, p.120)  
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A partir da década de 80, a reestruturação dos Estados tem como uma das 

conseqüências a redução de gastos públicos e uma gradativa perda de autonomia 

do próprio Estado (SANTOS 1997; SILVA Jr. e SGUISSARDI, 1998).  Estas novas 

mudanças se refletem no setor cultural, como bem descreve Antônio Rubim10 (2005, 

p.10):  

Na segunda metade dos anos 80, [...] o governo José Sarney, de maneira 
contraditória amplia a infra-estrutura cultural, inclusive com a criação do 
Ministério da Cultura em 1985.  Simultaneamente, através da Lei Sarney 
(1986) desloca o financiamento da cultura para o mercado, de modo muito 
particular.  Recorrendo a uma política de leis de incentivo, o Estado abre 
mão de impostos para que os empresários invistam em cultura. Desta 
maneira, o recurso é estatal, mas as decisões passam a ser do mercado. 
Isto ocasiona uma mutação acentuada no sistema cultural brasileiro, ainda 
não estudada em toda a sua plenitude.   

O Estado diminui sua participação na área cultural se delimitando a parte de 

legitimação, transferindo decisões quanto à promoção de produtos e bens culturais 

para a iniciativa privada.  Apesar de existir pouca informação disponível para que se 

possa analisar a real utilização da lei Sarney (1986 a 1990) como mecanismo de 

incentivo fiscal à cultura no Brasil (CUNHA, 2005, p.52) é possível detectar que, ao 

injetar recursos financeiros no mercado cultural, esta lei “não estabeleceu qualquer 

procedimento para a sua realização e controle, razão pela qual lhe foram lançadas 

várias críticas em função de eventuais crimes fiscais [...]” (OLIVIERI apud CUNHA, 

ibidem, p.52). 

Uma nova lei, denominada Rouanet, é criada em 23 de dezembro de 1991 e 

restabelece os mesmos princípios da Lei Sarney, a lógica de renúncia fiscal, 

instituindo o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC).  Esta nova lei possui 

                                                

 

10 Doutor em Sociologia. Professor Titular da UFBA.  Membro de corpo editorial do Comunicação & 
Educação (USP), Membro de corpo editorial da Galáxia (PUCSP),  Coordenador do Centro de 
Estudos Multidisciplinares em Cultura (CULT - UFBA).  
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regras mais claras que permitem a redução do valor do imposto de renda devido 

pela empresa ou pessoa física patrocinadora por meio do desconto do montante de 

patrocínio ou doação a projeto cultural previamente aprovado pelas comissões 

(NATALE e OLIVIERI, 2006, p.89).  Os procedimentos de uso desta lei também são 

mais transparentes, através de formulários padronizados e legislação obtida junto ao 

Ministério da Cultura.  

Rubim (2005) cita que intermediários culturais possuem como incumbência 

elaborar projetos, captar recursos, administrar eventos, enfim, toda a organização da 

cultura, em particular, aquela não limitada ao Estado.  Segundo Maria Helena Cunha 

(2003, p.104) a partir deste momento, de fato, começa a se formar o mercado de 

trabalho para os agentes culturais:   

No início dos anos 90, foram criadas e/ou revitalizadas as atuais leis de 
incentivo à cultura, o que demandou ainda mais a ampliação do quadro de 
funcionários e alteração de seu perfil profissional Os quadros de 
funcionários públicos estruturados com profissionais de áreas diversas. Por 
vezes lhes necessitam de conhecimentos específicos no campo da cultura 
(...). Por outro lado, há uma demanda excessiva de orientações e 
discussões por parte de agentes e produtores que atuam em atividades 
artísticas e culturais.  Tudo isso aponta para a necessidade de 
profissionalização de todo o setor cultural público e privado.  

Pode-se considerar que os “intermediários culturais” citados por Rubim, e o 

“agente cultural” utilizado por Cunha, já possuem as atribuições profissionais 

similares ao produtor/gestor cultural, como é denominado neste estudo.  Portanto, as 

leis de incentivo à cultura nesse quadro impulsionam a profissionalização do 

produtor cultural. 

Baseado nas conclusões de Feijó (1983) se considera que a legitimação dos 

profissionais da área cultural no Brasil tem sido estimulada de acordo com os 

interesses políticos e econômicos dominantes, através principalmente das leis de 

incentivo à cultura.  Atualmente observam-se aspectos do processo neoliberal como 
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a internacionalização da economia e, sobretudo o fortalecimento da iniciativa privada 

no direcionamento da cultura.  O próprio Ministério da cultura afirma que “não 

substituiu nem se deixou substituir pelo mercado [...] mas ao Estado cabe formular 

as políticas culturais junto à sociedade” (BRASIL, 2006, p.14).  A função do governo 

parece intervir de forma a auxiliar na organização e integração dos diversos agentes 

que produzem cultura no país.  “Podemos assegurar que a política cultural do 

Ministério da Cultura é hoje feita de muitas mãos e agentes sociais, institucionais, 

culturais e políticos” (ibidem, p.14).   

Observar as conseqüências do processo de globalização como o 

“fortalecimento das identidades locais e surgimento de novas identidades” (HALL, 

2005, p.69) contribui para o entendimento da diversidade cultural especialmente 

num país como Brasil. Idéia esta que é adotada pelo governo: “[...] Nossa 

diversidade cultural e nossas diferentes formas simbólicas são um patrimônio [...]” 

(BRASIL, op. cit., p.13).  

Em busca de um entendimento da atual política cultural do governo, toma-se 

como referência o documento “Programa Cultural para o Desenvolvimento do Brasil” 

(2006). Nele, o Ministério da Cultura afirma que um processo de construção de 

novas políticas culturais é desenvolvido através de um intenso diálogo com a 

sociedade e com os produtores culturais.   

Espaços de entendimentos e decisões para a construção da política 
cultural estão emergindo de processos participativos [...] É o caso das 
Câmaras Setoriais do Livro e da Leitura, da Dança, do Teatro, do Circo, da 
Música, das Artes Visuais e do Conselho Superior de Cinema.  Espaços 
estes criados na primeira gestão do governo Lula nos quais se discutem as 
deliberações das políticas publicas para os setores e atividades culturais. 
(Ibidem, p.14).  

Desses diálogos surgem alguns paradigmas que são afirmados neste 

Programa como referência para a gestão cultural (BRASIL, 2006, p.13): 
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Se o desenvolvimento econômico expressa o bem-estar material da nação, é o 

desenvolvimento cultural que define sua qualidade. 

 
A cultura é um direito básico ao cidadão tão importante quanto o direito ao voto, 

à moradia, à alimentação, à saúde e à educação. 

 

A sociedade brasileira é a razão de ser das políticas culturais [...]. 

 

Deve-se conjugar a política pública de cultura com as demais políticas 

governamentais [...]. 

 

Políticas públicas que promovam o desenvolvimento cultural geral da sociedade, 

contribuindo para a inclusão social e geração de renda, assim como para a 

afirmação da singularidade de nossa cultura. 

 

O reconhecimento dos saberes e dos conhecimentos culturais dos brasileiros 

deve ser uma tarefa permanente do Estado.  

Estes paradigmas representam a idealização da uma Política Cultural.  Em 

termos práticos, esse documento afirma algumas realizações diretas por parte do 

poder público: 

 

Consolidação da Agência Nacional de Cinema (ANCINE), com realização de 

concurso público. 

 

Início de uma política de reconhecimento, registro e proteção do patrimônio 

imaterial do país. 

 

Programa Cultura Viva que forma os chamados Pontos de Cultura, visando uma 

rede colaborativa entre produtores de cultura locais. 

 

Programa de Identidades e Diversidade Cultural constituído de um conjunto de 

políticas e ações culturais que atendem a grupos e comportamentos culturais até 

então desconsiderados pela ação pública. 
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Ações de proteção à cultura Afro-brasileira certificando 851 comunidades, 

mediante projetos de desenvolvimento sustentável propiciou a produção de 

livros, filmes, programas de TV, rádio, CD-Rom, assim como eventos 

internacionais. 

Destacam-se dois programas: o Mais Cultura e os Pontos de cultura.  O 

primeiro engloba os pontos de cultura.  A estimativa do Ministério da Cultura é de 

que o programa Mais cultura seja posto em prática durante os próximos três anos (a 

partir de 2008).  Este programa baseia-se em três dimensões: 

A primeira é a garantia do acesso aos serviços culturais, à produção 
cultural brasileira e às condições para a livre manifestação; A segunda 
dimensão do programa é permitir que as atividades culturais possam 
contribuir para melhorar o ambiente social e a qualidade de vida do 
brasileiro. Já a terceira dimensão do Programa trata da vertente 
econômica da cultura, que é o setor que mais gera emprego e renda no 
mundo. (BRASIL, 2007c)  

A terceira dimensão é de fundamental importância para a atuação do 

produtor cultural, pois proporciona as condições de estabelecimento de um mercado 

de trabalho para este profissional.  Sinteticamente, o Ministro da cultura apresenta 

esta questão:  

Com o apoio de parceiros públicos, privados e do terceiro setor, serão 
investidos R$ 4,7 bilhões nos próximos três anos. Implantaremos e 
modernizaremos centenas de bibliotecas e equipamentos culturais. Serão 
implementados 20 mil Pontos de Cultura [...] hoje temos 650 deles que 
funcionam como núcleos vivos da cultura brasileira. (Ibidem)  

 Os Pontos de Cultura visam à democratização e inclusão social através do 

desenvolvimento sustentável. Para o produtor cultural é sem dúvida, uma 

oportunidade ímpar de aprendizado, pois o contato com artistas da localidade e não 

necessariamente conhecidos do grande público, fomenta e fortalece a produção 
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cultural local, propiciando uma experiência importante para o produtor.  Outro fato 

relevante se refere ao aspecto quantitativo, na medida em que o governo fomenta a 

criação de centenas de pontos de cultura, a demanda pela ação profissional de um 

produtor torna-se conseqüência, ampliando-se assim mercado de trabalho.  Sobre a 

sustentabilidade destes pontos, o programa Mais Cultura possibilita o crédito ao 

pequeno empresário: “Em parceria com os bancos oficiais, já começam a funcionar 

as linhas de financiamento para as micros, pequenas e médias empresas do setor 

cultural, além de operações de micro crédito” (BRASIL, 2007c). Ou seja, a gestão 

financeira é fator preponderante para o desenvolvimento do setor e deve ficar a 

cargo dos profissionais que trabalham nesses pontos.  

Em relação aos patrimônios imateriais, vale destacar a emergente valorização 

de diversos saberes, fazeres, tradições, ritmos e linguagens, onde se inclui a 

música.  Nesse processo, alguns poucos bens musicais já foram reconhecidos como 

patrimônio imaterial, como por exemplo, o Samba de Roda, a Viola de Cocho do 

Pantanal e o Jongo.  O conhecimento da diversidade musical do Brasil, neste caso, 

torna-se essencial para que o produtor consiga cumprir os objetivos do programa. 

Apesar do relativo avanço no setor da cultura, há muito que se construir.  

Sobre o sistema de financiamento de projetos, Isaura Botelho11 (2001, p.79) analisa 

criticamente este processo: “No Brasil, as leis de incentivo vêm servindo não só para 

desviar a atenção da diminuição dos orçamentos públicos, como, principalmente, 

para substituí-los”. De acordo com esta autora, é explícita a influência das empresas 

na organização da cultura:   

                                                

 

11 Analista Executivo da Fundação Memorial da América Latina e Pesquisadora do Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento. 
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[...] as decisões do que se produz em termos de arte e de cultura estão nas 
mãos dos setores de marketing das empresas.  Desta forma, os projetos 
ficam incomodamente dependentes do capital de relações sociais de cada 
agente criador ou de cada instituição.  Assim, o mercado e as relações 
mundanas tornam-se preponderantes, ao invés de serem um complemento 
do financiamento público. (Ibidem, p.73)    

Natale e Olivieri (2006, p.84) confirmam esta observação ao citar que “as 

estratégias e objetivos da comunicação institucional direcionam o interesse da 

empresa por um projeto”.  Estes autores ainda afirmam que o produtor deve ter 

conhecimento, mesmo que no geral e básico, da linguagem, atividades e interesses 

das áreas de relações públicas, comunicação, recursos humanos, tributos e 

finanças. 

Cunha (2005, p.185) constatou nos relatos de sua pesquisa a falta de uma 

política pública de cultura integrada no Brasil, nos âmbitos federal, estadual e 

municipal, que apresente diretrizes claras de fomento à produção cultural.  Isto, de 

acordo com esta autora, leva o setor à dependência exclusiva das leis de incentivo à 

cultura como única fonte de financiamento.  Para esta autora, a pesquisa na 

diversificação de fontes de financiamento e a participação efetiva dos agentes e 

instituições culturais no processo de expansão e profissionalização poderão 

contribuir para que a produção cultural e artística seja acessível a toda a sociedade.  

A atuação dos fundos de cultura12 não é citada pela autora.  

De acordo com Botelho, as esferas públicas devem ter uma ação mais efetiva 

na área da cultura.  Ela afirma que “a área da cultura deve funcionar, principalmente, 

como articuladora de programas conjuntos, já que este objetivo tem de ser um 

compromisso global de governo” (2001, p.75). 
                                                

 

12 São verbas alocadas pelo poder público e por algumas instituições sem fins lucrativos que visam 
promover o desenvolvimento e estimulo ao artista, a produção cultural e à experimentação.  São 
verbas administradas em função da formação do artista e do público e ainda das possibilidades da 
expressão estética, e não em razão do impacto econômico e da exposição de marcas. (NATALE e 
OLIVIERI, op. cit., p.83)  
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Outros representantes da área de cultura também criticam este setor 

governamental. Em audiência pública da Comissão de Economia e 

Desenvolvimento13, Ana Carla Reis14 considerou que o país carece de uma política 

cultural com objetivos definidos.  Gilberto Herschdorfer, presidente do Conselho 

Estadual da Cultura do Rio Grande do Sul, também critica a ausência de políticas 

culturais no país e defende a descentralização da cultura por meio da criação de um 

Conselho Nacional e de Conselhos Municipais de Cultura.  Em contrapartida, Paula 

Porta que representa o Ministério da Cultura como Coordenadora do Programa de 

Desenvolvimento da Economia da Cultura afirma que “o grande desafio hoje é incluir 

o fomento ao setor no rol das políticas estratégicas dos governos”. 

Nota-se que o governo através do Ministério da Cultura, vem demonstrando 

um aumento de interesse sobre o papel da cultura como setor estratégico da 

economia, entretanto, as críticas aqui apresentadas são pertinentes e revelam que 

tanto o governo quanto os agentes e instituições culturais devem atuar para o 

desenvolvimento pleno da profissionalização no campo cultural.  O processo não é 

rápido.  Não existe um histórico no país de um tratamento à cultura nestes termos 

estratégicos. 

A importância dessas observações para este estudo é que se fornece ao 

estudante de produção cultural uma visão menos superficial dos acontecimentos 

estruturais que regem o seu campo de atuação, assim como possibilita uma 

oportunidade de se aprofundar no estudo das especificidades de sua profissão.  

                                                

 

13 Agência de Notícias da Assembléia Legislativa do RS, Porto Alegre, 26/09/2007.  

14 Doutoranda em Arquitetura e urbanismo pela USP. Consultora em economia criativa para a ONU. 
Autora dos livros “Marketing cultural e financiamento da cultura” e Economia da cultura e 
desenvolvimento sustentável – o caleidoscópio da cultura”.  
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Cunha (2005, p.185) apresenta uma série de ações que colaboram para o 

desenvolvimento da profissão:   

[..] O desenvolvimento de ações voltadas para a qualificação do trabalho 
cultural, a ampliação do número de publicações específicas sobre o tema, 
o aprimoramento de técnicas de pesquisa, a formulação de dados 
econômicos consistentes e específicos para o setor e um moderno sistema 
organizacional poderão contribuir para minorar os atuais problemas e 
dificuldades que ainda impedem a efetiva consolidação da gestão como 
profissão preponderante no campo cultural.   

A autora ressalta que os saberes e conhecimentos construídos no dia-a-dia 

de trabalho são a base para a continuidade dos estudos e legitimação do campo do 

profissional.  

Defrontamos com uma série de conhecimentos que ainda demandam um 
estudo aprofundado sobre o campo da gestão cultural. O maior desafio de 
análise encontra-se na continuidade dos estudos em torno da profissão 
gestão cultural na perspectiva da sociologia das profissões, no processo de 
construção desse perfil profissional, tendo como parâmetros os estudos 
associados aos processos de constituição e legitimação dos saberes 
apreendidos no cotidiano do trabalho. (Ibidem, p.185)   

Estudar a Política Cultural oferece uma perspectiva mais ampla sobre os 

reflexos das estruturas políticas no campo da cultura.  Baseado nestes autores 

envolvidos diretamente na política cultural deve-se considerar que por um lado: 

 

Atualmente não há uma política cultural nacional clara e objetiva; 

 

As leis de incentivo à cultura até então são praticamente a única fonte de 

financiamento; 

 

Predomina a hegemonia da iniciativa privada na organização da cultura. 

Logo se observa que a cultura é organizada de acordo com os interesses 

econômicos dominantes. 

Por outro lado: 
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Houve um aumento de investimento público na área cultural15; 

 
A procura por parceiros públicos, privados e do terceiro setor revela uma maior 

participação da administração pública (leia-se Ministério da Cultura), tendo como 

bandeira principal a diversidade cultural. 

                                                

 

15 O orçamento do Ministério da Cultura cresce palautinamente.  Saltou de 0,2% em 2002 para 0,6% 
do orçamento da União em 2006.  A UNESCO recomenda que este percentual seja 1% do total do 
orçamento federal. (BRASIL, 2006, p.19) 
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1.2  Panorama do Mercado Cultural   

Em relação às produções da cultura, o termo “mercado” propriamente dito 

começa a ser configurado no Brasil, a partir da implementação de uma indústria 

cultural nas décadas de 60 e 70.  Indústria essa, que por sinal, é viabilizada pela 

política de integração nacional do governo militar, aliada à internacionalização do 

capital e interesses dos empresários, especialmente os dirigentes dos meios de 

comunicação.  Ortiz (1991, p.140) fala sobre essas mudanças estruturais:    

As mudanças percebidas a partir do golpe militar de 64 tiveram um duplo 
significado: por um lado se define por sua dimensão política; por outro  
aponta para as transformações mais profundas que se realizam no nível 
econômico.  A reorganização econômica deste período tem como marca o 
processo de internacionalização do capital.  O impacto trazido por essa 
nova organização pode ser percebido com o crescimento dos parques 
industriais de bens materiais, assim como o fortalecimento do parque 
industrial de produção de cultura e o mercado de bens culturais.   

Ortiz exemplifica esse crescimento: a venda de toca-discos, que cresce em 

813% entre 1967 e 1980, e a venda de discos entre 1966 e 1979, que aumenta em 

dez vezes, indo de 5,5 para 52,6 milhões de unidades (ibidem, p.127). Já em relação 

aos grandes conglomerados de comunicação, vale destacar a entrada em 

operações da TV Globo, em 1965, como parte de um grupo formado também por um 

jornal (desde 1924) e pelas emissoras de rádio (desde 1944) de mesmo nome. A 

editora Abril, que fora fundada nos anos 50, também experimentará um enorme 

crescimento no período, que se dará tanto através da diversificação dos títulos como 

da ampliação das tiragens de suas revistas (ibidem, p.123/124).   

A partir dos anos 80 houve uma intensificação das práticas transnacionais e 

da internacionalização da economia (SANTOS, 1997) que impulsionou a ampliação 

do mercado cultural.  Essas novas relações transnacionais provocaram um aumento 

do consumo de uma maneira geral, pois as novas formas de produção e distribuição 
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massiva da própria indústria cultural propiciaram uma maior disponibilidade e 

facilidade para a circulação de informações, de conhecimento e de produtos 

culturais (CUNHA, 2005, p.29).  Esta autora identifica a gestão cultural como uma 

nova atividade interna no setor cultural, que se apresenta a partir desse momento de 

globalização e intensificação de intercâmbios culturais:  

A gestão cultural [...] deve ser considerada como uma das conseqüências 
do processo de globalização provocada, ao mesmo tempo, pela 
confluência do dinamismo entre as políticas culturais públicas e o papel da 
iniciativa privada no campo da cultura.  Devem ser enfatizados, ainda, a 
ampliação do consumo de bens e produtos culturais e o desenvolvimento 
de ações da sociedade civil organizada, facilitada, em parte, pela 
intensificação dos intercâmbios culturais mundiais. (Ibidem, p.102)   

A expansão do mercado cultural também pode ser observada pela 

perspectiva das mudanças sociais.  Sob este ponto de vista, Feathestone (apud 

CUNHA, ibidem, p.30) afirma que “um dos resultados desse desenvolvimento 

cultural, que também provoca o crescimento do ‘poder potencial dos especialistas’, é 

a maior expansão do conhecimento e dos bens culturais produzidos para novas 

platéias e mercados [...]”. 

A ampliação do mercado, com maior produção quantitativa e qualitativa pode 

abrir espaço para demandas específicas que passam a estimular a especialização 

do profissional para suprir as necessidades de determinada parcela do mercado.  A 

exploração das emergentes especificidades do mercado leia-se públicos/clientes 

com características cada vez mais distintas, parece abrir oportunidades de atuação 

para o produtor cultural nos meios urbanos.  Esse processo pode ser mais bem 

observado a partir dos estudos de Nestor Canclini (2003, p.285) sobre hibridação 

intercultural que fala sobre a relação desta com a cultura urbana  
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A expansão urbana é uma das causas que intensificaram a hibridação 
cultural.  O aumento das populações latino-americanas nas cidades [...] 
passa a compor uma trama majoritariamente urbana, em que se dispõe de 
uma oferta simbólica heterogênea, renovada por constante interação do 
local com redes globais de comunicação.   

Diversidade simbólica esta que através das mercadorias e das obras 

históricas e artísticas são distribuídas em lugares específicos e a mensagem que 

carregam é divulgada pelas escolas e pelos meios massivos de comunicação.  

Diante desse quadro, Canclini (2003, p.300) conclui: “Ser culto na cidade moderna 

consiste em saber distinguir entre o que se compra para usar, o que se rememora e 

o que se goza simbolicamente. Requer viver o sistema social de forma 

compartimentada”.  Entretanto, ao observar melhor a realidade percebe-se outra 

face desse processo:   

Contudo, a vida urbana transgride a cada momento essa ordem.  As lutas 
semânticas para neutralizar, perturbar ou mudar o significado da 
mensagem dos outros, subordinando os demais à própria lógica, são 
encenações dos conflitos entre as forças sociais: entre o mercado, a 
história, o Estado, a publicidade e a luta popular para sobreviver. (Ibidem, 
p.301)  

Nessas “encenações dos conflitos entre as forças sociais” pode-se eleger 

quatro agentes que caracterizam e organizam o mercado cultural: os artistas, o 

governo, os produtores e as empresas.  Sobre o governo, no capítulo anterior já 

foram descritas suas ações e suas respectivas críticas.   Apresentam-se portanto os 

dois últimos agentes.   
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1.3  O Produtor Cultural   

Nos eventos e espetáculos, das mais diversas modalidades artísticas, o 

individuo ou equipe encarregada pela estruturação, organização e gerenciamento 

tem como meta fazer com que tudo que foi pensado e planejado ocorra do modo 

esperado e o evento cumpra assim seus objetivos.  A atividade original do produtor 

cultural parece estar ligada a este tipo de encargo.  A identificação desta atividade 

ocorre já de longa data nas antigas sociedades16.  Entretanto, esta tarefa até bem 

pouco tempo atrás não era reconhecida pela sociedade como uma atividade 

profissional constituída de suas nuances específicas. Segundo José Teixeira Coelho 

Netto17 (1999, p.39) uma ampla gama de profissionais - professores, trabalhadores 

sociais, legisladores, funcionários de órgãos culturais, agentes culturais - podem 

exercer, num determinado momento, três funções básicas: 1) criar as condições 

para que a produção cultural aconteça; 2) aproximar o produtor cultural18 de seu 

público; 3) estimular a comunidade a desenvolver seu próprio potencial criativo, o 

que se consegue por intermédio da formação de públicos, da descoberta e da 

preparação de artistas profissionais.Para este autor, a esses profissionais é aplicada 

a expressão “Administrador cultural“ ou “Arts Administrator”19.   

Existe uma relativa dificuldade em se conceituar “produtor cultural”, visto ser 

uma profissão em gradativa estruturação e consolidação.  O produtor cultural que se 

                                                

 

16 Embora se tenha notícia do exercício da administração da cultura tanto na Grécia antiga, como na 
Roma de Ovídio (ver mecenato), ou na França de Moliêre, considera-se que na Inglaterra o primeiro 
administrador cultural diretamente pago pelo Estado data de 1639: tratou-se de William d'Avenant, um 
poeta e proprietário de um teatro. (TEIXEIRA COELHO, ibidem, p.39)  

17 Doutor em Letras, Professor titular da Universidade de São Paulo, Diretor do Museu da 
Universidade de São Paulo e Coordenador do Observatório de Políticas Culturais da Universidade de 
São Paulo, autor do livro “Dicionário Crítico de Políticas Culturais”, FAPESP. São Paulo, 1999.  

18 No sentido daquele que faz a arte, músicos, pintores, atores, entre outros.  

19 Na Inglaterra, em termos de política cultural a palavra-chave é “artes” e não “cultura”. (ibidem, p.39)  



  
22

 
quer caracterizar nessa dissertação é um profissional que vivencia as diversas 

possibilidades do mercado cultural da atualidade, e busca formação e 

aperfeiçoamento nas instituições e associações que se propõem a tal tarefa.  Na 

tentativa de buscar uma conceituação mais segura, serão apresentados alguns 

termos relacionados que se referem à diversidade de ações onde o produtor pode 

atuar, assim como os conceitos utilizados pelas instituições de ensino que formam 

esse profissional em nível superior. 

Considera-se para este estudo a elaboração de projetos e a produção 

executiva, ou execução de projetos, como as duas atividades principais do 

produtor/gestor cultural, baseado nas atribuições que esse profissional assume no 

dia-a-dia, assim como no direcionamento dado pelos cursos de formação seja em 

nível superior ou não.  Estas ações são descritas em seguida. 

Entende-se como elaboração de projetos, as ações relacionadas à 

concepção, planejamento, estratégia, dimensionamento, previsibilidade, estudos de 

fundamentação e estruturação do evento. “A construção mental precede a 

elaboração material. Essa talvez seja a principal função do planejamento” (NATALE 

e OLIVIERI, 2006, p.21).  É a partir destas atitudes que se determinam quem serão 

as atrações, como se estruturará, qual justificativa e viabilidade do evento, e toda a 

descrição do que se precisa e do que deverá acontecer.   “Planejar é mais uma 

atitude do que uma tarefa; é reconhecer a importância de pensar e sentir antes de 

fazer (grifo do autor)” (ibidem, p.21).   

Como já descrito no Capítulo sobre Política Cultural20 na elaboração de 

projetos, uma tarefa de fundamental importância é o enquadramento desses projetos 

às leis de incentivo à cultura.  Atualmente, o patrocínio está fortemente atrelado à 

                                                

 

20 As leis de incentivo à cultura até então são praticamente a única fonte de financiamento. 
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utilização dessas leis (NATALE e OLIVIERI, 2006, p.84), que permitem a redução do 

valor dos impostos federais, estaduais e municipais do patrocinador que investir em 

projetos culturais.  O processo se inicia com o enquadramento do projeto a essas 

leis para sua aprovação perante comissões especialmente instituídas para análise 

(Ministério da Cultura), possibilitando em seguida captar recursos com incentivo 

fiscal para finalmente colocar o projeto em prática, em outras palavras, executar o 

projeto. 

O termo Produção executiva sintetiza uma série de atribuições de produção 

que acontecem em vários níveis.  Apesar de ambas tratarem de administração e 

gerência, a natureza da produção executiva é diferente da elaboração de projetos. A 

diferença está no nível em que acontecem as ações. A produção executiva consiste 

numa equipe organizada e preparada para atender a um artista ou cliente, 

independente da fonte de financiamento (se é própria, se são empresários do ramo, 

se é via patrocínio, ou fundos públicos de cultura). 

Natale e Olivieri (2006, p.36) resume esta função perfeitamente:   

A produção pode ser feita pelo próprio artista e/ou banda ou por um 
produtor (ou escritório de produção) e a área de atuação abrange desde a 
venda de shows, produção de turnês (tour manager), pré-produção 
(todos os detalhes antes da realização do show como passagens aéreas, 
rider técnico, mapa de palco, mapa de luz, etc.) e até o produtor de 
estrada (roadie manager), que viaja com o artista e é o responsável pelo 
gerenciamento de todas as situações encontradas, adequando-as para 
melhor realização da turnê conforme o planejamento inicial.    

São ações relacionadas ao fazer o que foi pensado e planejado, como por 

exemplo, aluguel e compra de materiais, contratações de profissionais, coordenação 

de equipes de som, luz, segurança, estrutura, músicos, imprensa, etc. Enfim, esta 

atividade pode-se resumir à organização e execução do evento, a partir do momento 

em que se reúnem todas as condições para realizá-lo.   



  
24

 
Deve-se levar em consideração que o mercado atualmente se encontra num 

nível de complexidade tal que encontramos profissionais que se especializaram 

numa ação ou em outra, porém muitos profissionais ainda atuam tanto na 

elaboração quanto na execução.  No início da uma carreira, pela limitação de 

equipe, de experiências e de recursos é comum que uma mesma pessoa 

desempenhe a produção em todos os níveis (NATALE e OLIVIERI, p.37). Hoje, 

existem diversos cursos nesta área, entre graduação, pós-graduação, cursos livres e 

cursos técnicos. Contudo, da década de 80 a meados de 90, era raro o oferecimento 

de cursos dessa natureza, e o conhecimento era adquirido através do próprio 

cotidiano do campo profissional.  Logo, toda uma geração de profissionais da cultura 

aprendeu as funções inerentes ao produtor/gestor cultural na medida em que 

encontravam diante das dificuldades ou das necessidades, enquanto os 

profissionais mais recentes podem ter em sua formação uma maior sistematização e 

legitimação do conhecimento da área. 

Segundo o projeto pedagógico do curso do CEFET-Química, o produtor 

cultural é aquele que:   

está apto a dirigir, coordenar e executar programas, projetos e eventos 
culturais, sociais e de entretenimento nas áreas de artes, ciências e 
esportes, além de ter capacidade empreendedora e interferir positivamente 
no perfil cultural de uma cidade.  As habilidades necessárias a esse 
profissional são o conhecimento das especificidades da gestão dos 
produtos culturais - como as leis de incentivo à cultura e desenvolvimento 
sustentável, as leis de proteção da propriedade dos bens culturais e outras 
afins...  o domínio dos mecanismos de elaboração de projetos culturais em 
geral, do planejamento de captação de recursos para a viabilização desses 
projetos, das estratégias de marketing cultural e social, além de ter 
capacidade para reconhecer os aspectos relevantes e fundamentais das 
áreas do conhecimento em que atua. (BRASIL, 2007a, p.11)    

Já a Universidade Federal Fluminense (BRASIL, 2007b), em linhas gerais, 

considera que a partir de uma instrumentalização teórico-prática e de uma 
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capacitação critica, seu aluno se encaminhará para a criação e organização de 

projetos e produtos artístico-culturais. Esta universidade pretende formar um 

profissional habilitado para: 

 
Atuar na área de planejamento e gestão cultural, estabelecendo metas e 

estratégias para o fomento e a promoção da cultura, em nível público e /ou 

privado. 

 

Planejar, organizar e divulgar projetos e produtos culturais de toda natureza 

 

Promover a integração entre e criação artística e a gerencia administrativa na 

produção de espetáculos (teatro, dança, música, circo, etc.), produtos 

audiovisuais (filmes, telenovelas, discos, CDs, DVDs), obras literárias, entre 

outros setores da indústria cultural. 

 

Atuar na curadoria e organização de mostras, exposições e festivais em diversas 

áreas artísticas. 

 

Trabalhar em setores de marketing cultural, desenvolvendo estratégias de 

investimentos em projetos culturais. 

 

Exercer a gerência cultural e operacional em instituições públicas e privadas, 

atuando em centros culturais, galerias de arte, museus, bibliotecas, teatros, 

cinemas. 

 

Contribuir nas ações de preservação e revitalização do patrimônio cultural. 

 

Compor equipes governamentais de gestão cultural em níveis municipal, 

estadual e federal, auxiliando na definição de políticas públicas para a cultura. 

 

Atuar em ensino, pesquisa e extensão no magistério superior na área de 

produção cultural e áreas afins.  

Ao comparar o conceito dos dois cursos de formação em nível superior de 

um produtor cultural, percebe-se que compartilham de uma perspectiva similar.  
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Contudo, o conceito do curso da UFF descreve mais detalhadamente cada área de 

atuação, enquanto que o CEFET-Química sintetiza em “[...] projetos e eventos 

culturais, sociais e de entretenimento nas áreas de artes, ciências e esportes [...]” 

(BRASIL, 2007a, p.7).  As expressões referentes à gerência e planejamento estão 

mais presentes no discurso da UFF.  O curso do CEFET-Química se refere a estas 

expressões ao afirmar ser necessário também o “conhecimento das especificidades 

da gestão dos produtos culturais”, porém são os verbos “dirigir”, “coordenar” e 

“executar” que estão alocados logo no início do texto que deixam transparecer um 

sentido mais forte de execução do que de planejamento. 

Apesar desta diferença, o que se nota é que as ações tanto de gerência e 

planejamento quanto de execução e coordenação estão presentes no plano dos dois 

cursos de nível superior que levam o nome de Produção Cultural.  Portanto, na 

perspectiva dos dois cursos públicos e federais esse profissional possui as 

qualidades de gerência, elaboração e execução dos projetos da área.  

Cunha (2005) considera que a dificuldade de se diferenciar o produtor cultural 

do gestor cultural passou a ser discutida recentemente, e que não é só uma questão 

de nomenclatura, mas tem relação com o posicionamento do profissional no próprio 

mercado de trabalho.  Em sua pesquisa, a descrição das habilidades, das funções 

ou dos saberes que devem ser potencializados nos profissionais de cultura foi a 

forma que se buscou para definir o perfil do gestor cultural.  Os adjetivos e 

expressões como “planejador”, “articulador”, “agregador” e “mobilizador”, “acomodar 

conflitos e desejos”, “gerenciamento”, “captação de recursos” e “administração” 

representam a descrição do gestor cultural. 

No entanto, o questionamento da autora permanece resumido em “que 

estágio se encontra essa profissão quanto à formulação de seus próprios conceitos 
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referenciais” (CUNHA, 2005, p.125). Pode-se observar que o reconhecimento da 

profissão vem se estabelecendo gradativamente tanto pelo poder público21 quanto 

pelo próprio mercado que necessita de profissionais para atuarem em diversos 

setores do processo. “O campo da gestão cultural já tem vários elementos 

indicativos para o processo de reconhecimento social como campo profissional” 

(ibidem, p.116), porém Cunha constatou que isso ainda não é uma realidade efetiva, 

mas uma busca cotidiana. 

Ainda hoje, o posicionamento do produtor e do gestor cultural no mercado se 

confundem. Teoricamente possuiriam incumbências distintas, o primeiro atuando na 

execução e o outro no planejamento e elaboração de projetos, como já descrito 

acima.  Entretanto,  

[...] apesar de serem identificadas como duas profissões diferentes, elas se 
confundem enquanto ocupação de espaços de atuação no mercado 
cultural e, principalmente, em relação aos saberes desenvolvidos em cada 
profissão, coexistindo, ao mesmo tempo, no mercado de trabalho. (Ibidem, 
p.108)   

Atualmente, a estrutura da área profissional da cultura passa por um gradativo 

processo de diferenciação, mediante a expansão das oportunidades de trabalho e a 

complexificação das diferentes e diversas funções deste mercado; em outras 

palavras, o mercado está em fase de reconhecimento e amadurecimento. “A 

diferenciação entre os profissionais nesse mercado de trabalho está relacionada à 

maturidade do mercado cultural, que está cada vez mais complexo em suas 

relações profissionais” (CUNHA, 2005, p.110). A autora conclui que o perfil 

                                                

 

21 Como por exemplo no Estado de Minas Gerais, onde a Lei 15.467/2005 institui e estrutura as 
carreiras do “Quadro de Pessoal do Grupo de Atividades de Cultura”; nos concursos promovidos pela 
prefeitura de Angra dos Reis (2008) e pela UFRJ (2008).  
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profissional do gestor cultural encontra-se ainda em processo de definição e 

construção identitária. 

Rubens Bayardo22 também constata a dificuldade de uma definição para o 

gestor cultural, em função do processo recente de profissionalização, e uma lacuna 

no conhecimento acadêmico:    

O que se entende por gestor cultural e como ele se concebe, resulta num 
tópico fundamental, sobretudo no momento ao qual esta prática se 
encontra em fase inicial de desenvolvimento, onde percebemos tanto 
acerto como erros, relatos de experiências e discussões baseadas no 
senso comum e ausência de fundamentação teórica. (BAYARDO, 2001, 
p.2)    

Ana Carla Reis fala da natureza multifacetada do gestor cultural e levanta a 

seguinte questão:    

Qual melhor representação dar a um profissional que deve saber navegar 
igualmente bem entre diversas cores (cultura, economia, educação, 
turismo, relações internacionais, direito etc.) e formas (setores público, 
privado, sociedade civil, organizações multilaterais) e, ainda por cima, ser 
capaz de interpretar as várias figuras que se formam, nessa extensa 
análise combinatória? (REIS, 2006, p.1)    

Numa situação ideal, a diferenciação entre o produtor cultural e o gestor 

cultural deveria prevalecer. No entanto, o produtor cultural no seu cotidiano pode vir 

a atuar, em menor ou maior grau, em funções que caracterizariam um gestor.   

Considera-se então que o Produtor Cultural tratado neste estudo tem como 

características a atuação tanto na execução como na elaboração e planejamento de 

projetos culturais, e possui uma natureza generalista articulando-se com diversas 

áreas do conhecimento.  Contribui ainda para este quadro teórico o fato de as 

conceituações tanto do gestor quanto do produtor ainda estarem em processo de 
                                                

 

22 Doutor em Filosofia e Letras. Diretor de Estudos Avançados em Gestão Cultural, Instituto de Altos 
Estudos Sociais, Universidade Nacional de General San Martín, Buenos Aires, Argentina. 
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construção. Mediante esta situação faz-se pertinente utilizar o termo produtor/gestor 

para designar o profissional que se está estudando.   
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1.4  Necessidade de Profissionalização  

Retornando ao processo de expansão, Cunha (2005) afirma que no início dos 

anos 90, foram criadas e/ou revitalizadas as atuais leis de incentivo à cultura, o que 

demandou ainda mais a ampliação do quadro de funcionários e alteração de seu 

perfil profissional.  Este incremento teve como conseqüência a necessidade de 

profissionais que dominassem tópicos inerentes a diferentes disciplinas tais como 

direito, administração e marketing, com objetivo de manusear eficientemente essas 

leis.  Brant (2001, p.47) destaca    

a necessidade de implementação de conceitos de administração e 
procedimentos de gerência tais como arquivos, prestação de contas, 
contratos, check-list, avaliação, responsabilidades e cadastros para 
amenizar os problemas apresentados.    

Este autor faz considerações quanto às habilidades provindas do marketing 

para conseguir se colocar no mercado. “Atrair, conquistar, e fidelizar seu público são 

imperativos da empresa moderna e também da produção cultural. Ambas 

empregam, crescentemente, as técnicas de marketing e associam-se cada vez mais 

com esse objetivo” (ibidem, p.22). Esta observação é claramente de orientação 

neoliberal. 

A reformulação profissional ocorre tanto para aquele que trabalha para a 

iniciativa privada quanto para o funcionário público.  Cunha (2003) afirma que no 

início da década de 90 o quadro de funcionários públicos que trabalhavam com 

cultura era formado por profissionais de diversas áreas e lhes faltavam 

conhecimentos específicos do campo da cultura apontando assim para uma 

necessidade de todo setor cultural público e privado.  



  
31

 
Apesar do crescimento cada vez mais significativo na área da cultura de uma 

maneira geral, Brant reflete sobre a dificuldade de regulamentação do mercado, 

numa situação onde há brechas na legislação, falta de fiscalização e falta de 

implantação de política cultural condizentes com os interesses da sociedade 

brasileira.  Cunha afirma que o mercado se estruturou com regras pouco definidas e 

o estabelecimento de relações de trabalho ainda são muitas vezes amadoras. 

A autora afirma que a falta de um código de ética específico para essa 

profissão é um ponto crítico a ser discutido internamente ao campo da cultura. Ela 

observa que existe “uma necessidade de formulação de um regulamento que 

estabeleça minimamente uma conduta de relacionamento entre os profissionais da 

área e com as interfaces necessárias em seu campo de trabalho” (CUNHA, 2005, 

p.53). 

Na busca por diretrizes para a conduta profissional23 no mercado, 

individualmente o produtor cultural passa a construir uma rede própria de referências 

pessoais que passa a ser seu ponto de apoio e de confiabilidade.  Como bem afirma 

o professor de Produção Executiva do IATEC24, Álvaro Nascimento (2007) é 

essencial ao produtor possuir uma boa agenda de contatos, das mais diversas 

áreas. 

Sob o ponto de vista da produção executiva, esses contatos se referem aos 

conceitos básicos envolvidos na atividade: som, luz, transporte, alimentação, 

                                                

 

23 O produtor cultural ainda não possui um órgão regulamentar específico.  A legislação disponível no 
SATED/RJ regulamenta a atividade de diversos profissionais atuantes nas artes cênicas, fotonovelas 
e rádio difusão.  Entretanto, o termo produtor cultural não é citado. Dos vários cargos relacionados à 
área de produção o que mais se aproximaria seria o Diretor de produção.  Da mesma forma, não se 
encontram nas organizações autodenominadas de Produção Cultural nenhuma linha condutora. O 
GEAPC-RJ (Grupo de estudos em Produção Cultural do Rio de Janeiro) não menciona nada a 
respeito.  

24 Instituto de Artes e Tecnologia em Comunicação, Escola de ensino específico da área de Produção 
e de áudio, localizada no Rio de Janeiro. 
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hospedagem, as diversas liberações de acordo com o evento25, segurança, energia, 

identificações e setor artístico (IATEC, s/d, p.9).  A demanda por profissionalismo é 

recorrente em todas essas áreas da produção. Em sua longa experiência 

profissional Nascimento tem acompanhado o campo da produção e observa que no 

mercado antes da década de 80 “a profissionalização era menos exigente”. E afirma 

que “errar hoje é certamente mais caro do que errar ontem” enfatizando que “uma 

produção demanda de ações de diversas naturezas que necessitam de especialistas 

e não de quebra-galhos” (NASCIMENTO, 2007). Com estas declarações, se 

percebe que as atividades na área de produção iniciaram-se (como tantas outras) de 

modo amador, porém à medida que a área passa a agregar interesses diversos 

(artistas, produtores, empresários, exigências do público, estratégias institucionais 

públicas e privadas, legislação, etc.) a profissionalização vê-se cada vez mais 

necessária. 

                                                

 

25 Região Administrativa, Utilização de espaço público, ECAD, Sbat, Sated, OMB, Defesa Civil, 
Policia Militar, CET, Ministério do trabalho, Ministério da justiça, Juizado de menores, Seguros, etc.  
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1.5 Empresas    

No trabalho de Cauduro (2003) e de Brant (2001) se pode perceber 

importantes características da relação entre empresa e mercado cultural, e há a 

atenção para o tipo de empresa que, de alguma forma, se relaciona com o produtor 

cultural.  Evrard (apud CAUDURO, 2003, p.37) classifica as empresas quanto ao 

grau de proximidade com o trabalho artístico. Elas podem ser consideradas 

produtoras propriamente ditas (produtoras de peças teatrais, produtoras de filmes, 

etc.) ou simplesmente difusoras.  

O termo ‘difusora’ é entendido como aquela empresa que trabalha 

especificamente com diversas formas de divulgação, prospecção, enfim mediação 

do trabalho artístico ao seu público.  Fazem parte deste grupo, empresas da área de 

comunicação (áudio, áudio-visual, editorial), marketing e publicidade.   

Cauduro não esclarece se as empresas ditas difusoras necessariamente 

oferecem patrocínio.  É muito comum que as empresas com essa disponibilidade 

sejam de outro ramo bem diferente das artes e da área cultural (indústria alimentícia, 

automobilística, farmacêutica, entre outras).  Neste caso, o ponto de relação do 

produtor (representando sua empresa dita ‘produtora’) com estas empresas 

converge na captação de recursos ou busca pelo patrocínio.  Em princípio, estas 

possuem um grau de proximidade com o trabalho artístico praticamente nulo, em 

função de suas naturezas. Contudo, em última instância, são as empresas 

patrocinadoras que possuem um maior poder de decisão, pois são elas que injetam 

os recursos necessários à realização, “ponto vital para as empresas de produção 

artística e cultural” (BRANT, 2001, p.45). 
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  Em relação às empresas produtoras propriamente ditas, Evrard et al. citados 

por Cauduro (2003) apontam peculiaridades destas empresas, destacando-se as 

que seguem: 

 
Gerenciamento descontínuo: conseqüência do desenvolvimento de projetos 

como produção de uma peça de teatro, de um espetáculo de dança, de um 

filme cinematográfico, por exemplo, que possuem na sua natureza o fato de 

serem criados com um prazo para término.  Deste modo, o gerenciamento, 

que gira principalmente em torno do projeto, depende da viabilidade e 

implementação deste. 

 

Gerenciamento de trabalhadores ocasionais ou temporários: decorrente do 

trabalho descontínuo que praticamente obriga a estas empresas a recorrerem 

a este tipo de mão-de-obra. Dependem também da viabilidade e 

implementação do projeto.  

 

Ambiente de constante inovação: os custos de produção são incorporados 

bem antes de o produto chegar ao mercado. Uma produção teatral, por 

exemplo, implica em assumir custos antes que seja possível contar com o 

retorno da bilheteria26. 

 

No mercado cultural, cada oferta de produto é única, diferente das outras, e o 

valor do trabalho é obtido pelo trabalho artístico necessário à sua produção.  

A fragmentação de oferta limita o fenômeno da experiência, ou seja, uma 

perfeita execução do processo não constitui uma garantia de sucesso.  

                                                

 

26 A importância das leis de incentivo consiste neste ponto: conseguir um recurso inicial para viabilizar 
a produção e o preparo independentemente da bilheteria. 
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Mercado complexo e fragmentado: as empresas culturais, independentes do 

setor artístico em que desempenham suas atividades, convivem com um 

mercado muito complexo e fragmentado.  

Brant (2001) apresenta o ciclo cultural produtivo, no qual o produtor cultural 

deve desenvolver a própria marca ao atrair, seduzir e concentrar a atenção de 

público legitimando a busca por patrocínio. Público e patrocínio, na visão do autor, 

estariam intimamente relacionados: 

                                     

 

Figura 1: Ciclo cultural produtivo. Fonte: Brant (2001, p.43).  

A figura 1 apresentada por Brant relaciona três importantes fatores atrelados 

às empresas artísticas e culturais: qualidade, público e patrocínio. 

O termo “produto cultural de qualidade27” parece englobar não somente o 

trabalho artístico em si, mas também a sua produção e artifícios de satisfação, no 

nosso caso, extra-musicais para o público, como por exemplo, decoração do 

ambiente, distribuição de brindes, conforto e facilidade de acesso, etc. Não se 

levanta a questão da qualidade artística deste produto.  O foco se concentra na 

                                                

 

27 A discussão quanto a “produto cultural de qualidade” não é objetivo deste estudo, porque vai 
conduzir à outra discussão (o que é qualidade musical?) levando em consideração o gosto do 
público, e em seguida seu objeto de consumo, que podem ser tratadas em outras pesquisas.  
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empresa patrocinadora e no seu público consumidor. Este ciclo exposto por Brant 

parece ter uma lógica quando se trata de entretenimento: 

 
O produtor cultural é intermediário dos produtos de uma empresa, pois a 

finalidade não é a produção de cultura nem a fruição, mas sim o aumento nas 

vendas dos produtos da empresa patrocinadora. 

 

Um artista é parte fundamental do produto cultural, mas não é tudo. 

Cunha (2005) afirma ser fato muito recente a criação de gerências culturais 

nas empresas privadas.  Mas quando isso se tornará comum?  Atualmente ainda é 

pertinente a questão: se estamos discutindo aqui ainda a formação musical do 

produtor, quando poderá ser discutida a formação musical dos funcionários de 

comunicação e de marketing que estão no processo decisório da aprovação de um 

projeto? 

Brant (2001) também levanta o aspecto da criação de uma marca.  Ele afirma 

que o investimento em cultura tem muito a oferecer a uma marca seja ela global ou 

local.  Ele analisa a contrapartida do grupo social favorecido, mas sem deixar de 

expor as vantagens para a marca empresarial.  O ponto entre a ação puramente 

capitalista e a ação de contribuição para uma melhoria da qualidade de vida da 

comunidade é extremamente tênue:   

Um projeto comprometido com o desenvolvimento humano e social, que 
proponha alçar ações concretas e que promovam crescimento social da 
comunidade em que está inserido e que é percebido como um investimento 
em favor desta, tem mais condições de oferecer como retorno 
contrapartidas à empresa patrocinadora. (Ibidem, p.20/21)  

Apesar da crescente tendência das empresas em investir mais no setor 

cultural, Brant (ibidem, p.21) considera que “o vínculo das empresas com a atividade 

cultural ainda é frágil”.  A articulação entre marketing e cultura é revelada por ele 
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como uma necessidade dos profissionais da área de criação a desenvolverem 

formas diferenciadas de promover um produto, fazendo o patrocinador perceber o 

potencial de marketing do investimento em cultura. 

Baseado nestes autores, o quadro onde o produtor cultural atua é claramente 

direcionado pelos interesses capitalistas ou de mercado.  Nota-se que o mecanismo 

de produção e divulgação de cultura depende do patrocínio para ter um grande 

alcance e, conseqüentemente, proporcionar aos agentes envolvidos (artistas, 

músicos, produtores, técnicos, entre outros) um campo mais consistente de trabalho. 

Com bem diz Natale e Olivieri (2006, p.84), “é importante ter claro que o patrocínio é 

uma relação de negócio, regida pelo equilíbrio entre o custo e o beneficio da ação”. 

Esta dependência de empresas de setores distintos da cultura, somada ao 

insuficiente investimento em cultura por parte do governo tem como conseqüência 

para as empresas produtoras o gerenciamento descontínuo e a mão-de-obra 

temporária e ocasional, características estas que reforçam uma contramão das 

necessidades de profissionalização do campo cultural expostas por Cunha (2005) e 

Nascimento (2007). 

A partir deste quadro se pode ver que uma atuação profissional no campo da 

cultura leva em consideração alguns aspectos abordados nesse diálogo: 

 

Clara expansão da lógica de mercado;  

 

Atenção às identidades globais e locais; 

 

Especificidades do mercado e crescente diferenciação dos produtos; 

 

Ressonância dos meios publicitários e comunicacionais. 
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1.6 Economia da Cultura  

Atualmente, a economia da cultura tem sido objeto de estudos e tem se 

tornado, cada vez, mais foco das atenções no setor cultural.  Segundo o Banco 

Mundial citado pelo Ministério da Cultura (BRASIL, 2006, p.33) as atividades de 

criação, difusão, produção, circulação e o consumo de bens culturais e serviços 

culturais representam hoje o setor mais dinâmico da economia mundial, com 

crescimento médio anual de 6,3%, sendo responsável por 7% do PIB do planeta.  O 

crescimento desse setor no país é perceptível. Em 1997, a produção cultural 

brasileira movimentou valores equivalentes a 1% do Produto Interno Bruto 

(PRESTES FILHO et al, 2004, p.6).  O Mercosul Cultural/2004 citado pelo Ministério 

da Cultura (BRASIL, op. cit., p.33) afirma que na atualidade a cultura corresponde a 

5% do PIB nacional, e é responsável por 5% dos empregos formais no país.  

Segundo Prestes Filho (op.cit., p.6), o fluxo econômico da cultura é caracterizado 

pela “realização de atividades culturais, principalmente da indústria cultural 

(audiovisual, editorial, gráfica, fonográfica, etc.), serviços de entretenimento e lazer, 

eventos artístico-culturais, eruditos e populares, representativos de expressões 

sociais, históricas ou atuais”.  

Apesar do interesse crescente do setor, poucas pesquisas ainda se 

destacam.  Em termos qualitativos, a pesquisa do IBGE de 2003 distribui o setor 

cultural em três áreas: atividades industriais culturais, atividades comerciais culturais 

e atividades de serviços culturais.  Entretanto, as informações coletadas pelo IBGE 

que se relacionaram à cultura não foram organizadas com objetivo e critérios para 
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uma base de dados de tal especificidade.  Luis A. P. Oliveira28 (2003, p.191) 

esclarece que:  

Na atual base de pesquisas do IBGE, as informações que de algum modo 
podem ter alguma relação com cultura, ou com indicadores de cultura, são 
extremamente esparsas, dispersas, porque as pesquisas não foram 
montadas para atender a essa demanda. [...]. Podemos até obter algumas 
informações a partir do Censo Demográfico, da PNAD ou da Pesquisa de 
Informações Básicas Municipais, mas, na realidade, elas não bastariam 
para constituir um sistema de dados para a área da cultura. São 
indicadores, quesitos e informações básicas que constam de várias 
pesquisas do IBGE, voltadas para outras temáticas, nas quais não houve 
nenhuma preocupação em definir ou conceituar a cultura.    

Portanto, não se considera para este estudo a categorização proposta pelo 

IBGE, apesar da importância desta instituição de pesquisa.  

Em busca dos aspectos ligados diretamente à música, toma-se a 

categorização da economia da cultura feita pelo economista Fábio Sá Earp (apud 

PRESTES FILHO et al., 2004, p.9) “A economia da cultura está subdividida em três 

macro-segmentos: Economia do texto, Economia da imagem e Economia do Som”.  

Para estes termos, entende-se a Cadeia Produtiva da Economia da Música como 

inseparável da Economia do Som. 

Prestes Filho utiliza diversos conceitos de cadeia produtiva para a 

compreensão da cadeia produtiva da economia da música29.  Todos os conceitos 

usados por ele têm em comum a transformação das matérias-primas básicas em 

produtos finais, interligados pelos principais elos: produção, distribuição, 

comercialização e consumo.  De acordo com este autor, a cadeia produtiva da 

economia da música possui uma estrutura difusa, 

                                                

 

28 Analista especializado da Fundação IBGE. Chefe do Departamento de População e Indicadores 
Sociais (DEPIS) diretor Nacional do Projeto IBGE/UNFPA. Responsável pelo lançamento da série 
“Tendências Demográficas: Uma Análise a partir das Informações dos Censos Demográficos e da 
Contagem da População de 1996”. Coordenador da “Síntese de Indicadores Sociais”, coletânea 
anual, lançada pela Fundação IBGE.  

29 O fluxograma desta cadeia é apresentado no anexo 8.5 
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sendo um complexo híbrido constituído pelo conjunto de atividades 
industriais e serviços especializados que se relacionam em rede, 
complementando-se num sistema de interdependência para a consecução 
de objetivos comuns nos âmbitos artístico, econômico e empresarial.  
(2004, p.29)   

O trabalho de Prestes Filho et al. (2004) toma como objetivo descobrir a 

possibilidade de desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Economia da Música, a 

partir da localização de equipamentos socioeconômicos na cidade do Rio de 

Janeiro.  Todo o estudo é feito tomando como base o aspecto mais visível da 

Economia da Música, a indústria fonográfica, e apresenta os principais conjuntos de 

atividades que caracterizam esta cadeia.  Também oferece uma base de dados 

quantitativos que vão derivar em indicadores de infra-estrutura (equipamentos 

culturais e domésticos) e indicadores econômicos, importantíssimos numa pesquisa 

de mercado.   

Prestes Filho et. al. afirma que “a Economia da Música é um sistema híbrido 

do ponto de vista do seqüenciamento do processo produtivo, podendo, talvez, ser 

mais bem visualizada se configurada em forma de rede, com suas ligações e seus 

nós” (ibidem, p.71). Ou seja, apesar de poder ser pensado como produto, seu 

processo não é necessariamente seqüencial, pois engloba várias ações simultâneas 

em diversos pontos do sistema. Outra característica do fluxo contínuo da cadeia 

produtiva da economia da música é que “reproduz o macro universo em que está 

inserido. As operações comerciais, os interesses dos titulares de direitos autorais e a 

infra-estrutura instalada definem sua potência” (ibidem, p.10). 

Da mesma forma que qualquer outro produto industrializado, a música nestes 

termos, chega ao mercado consumidor através do suporte de uma série de serviços 

- espetáculos e shows, radiodifusão, publicidade e marketing, arrecadação de 
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direitos, dentre outros - que garantirá a absorção da produção compativelmente com 

os custos do processo. 

Através da sistematização proposta pelo autor, fica mais claro identificar qual 

a natureza da(s) área(s) relacionada(s) à música em que o produtor cultural pode 

estar atuando: 

 

Indústria Fonográfica 

 

Indústria Editorial 

 

Tecnologia Digital 

 

Produção ilegal (pirataria) 

 

Direitos autorais 

 

Políticas públicas 

 

Radio difusão e mídia impressa 

 

Espetáculos e Shows 

 

Indústria de instrumentos musicais 

 

Indústria de equipamentos sonoros 

 

Formação acadêmica 

 

Formação Técnica e empresarial 

 

Formação de platéias    

Todos esses itens estão contidos no sistema da Cadeia Produtiva da 

Economia da Música, apresentado por Prestes Filho. Esta cadeia é subdividida em 

quatro etapas distintas: pré-produção, produção, distribuição e comercialização, e 

consumo. 

Pode-se notar que alguns itens referem-se diretamente ao profissional de 

produção cultural como formação técnica empresarial e espetáculos e shows.  

Entretanto, suas competências estendem-se para outros itens que articulam com 
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áreas afins, como por exemplo, políticas públicas, rádio difusão, mídia impressa, etc. 

A natureza generalista do produtor possibilita a ele circular em maior ou menor grau 

pelos itens discriminados pelo autor.  
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2 O PRODUTOR CULTURAL E OS CONHECIMENTOS 

RELACIONADOS À MÚSICA.  

O contexto ao qual o produtor cultural está inserido envolve uma série de 

situações que demandam as mais variadas ações profissionais. Através da 

observação das tarefas cotidianas deste profissional se identificou conhecimentos de 

diversas naturezas relacionados à música. No corpo desse capítulo serão 

apresentados aspectos proeminentes sobre música que articulam diretamente com 

as áreas de atuação e áreas de interesse para o produtor/gestor.  Previamente 

serão apresentados conceitos sobre conhecimento musical com intuito de abalizar 

as áreas observadas no campo de atuação do produtor/gestor. Neste capítulo 

também se buscará definir categorias de conhecimento relacionados à música 

pertinentes a esse estudo.  

2.1  Formas de Conhecimento Musical   

Expõem-se aqui alguns conceitos para o termo Conhecimento Musical.  Luiz 

Oliveira Maia (1991, p.23) considera como conhecimento musical aquele que “se dá 

no relacionamento de um ouvido humano com um som articulado e organizado. É 

um conhecimento sensível”.  Para este autor, o conhecimento musical consiste num 

saber e, posteriormente, num dizer sobre um saber.  “Ouvida a obra, eu sou um 

possuidor de um saber musical” (ibidem, p.24).  Estas afirmativas pressupõem que o 

ouvir deve demandar atenção para que seja possível a apropriação de um saber 

musical. 

Já o etnomusicólogo John Blacking (apud MARTINS, 1991, p.39) toma a 

música como “uma síntese dos processos cognitivos que estão presentes na cultura 
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e nos seres humanos: a forma que ela toma e os efeitos dela sobre as pessoas são 

produtos das experiências sociais”.  É estabelecida neste sentido uma relação direta 

entre o conhecimento musical e os aspectos da sociedade, onde as experiências 

sociais são determinantes na forma como a música vai impactar o homem.  Isso 

amplia significativamente as maneiras de se ‘apropriar’ da música e produzir o 

conhecimento musical. 

Para Raimundo Martins (1991, p.40) a questão o que estudar em música?  

conduz a quatro objetos música diferentes: a música como composição, a música 

como execução, a música como audição e a música como é lembrada.   Neste 

contexto, ele esclarece que o que se entende por música é a atividade de pensar 

através de sons ou com sons. 

De acordo com Jamary Oliveira a partir do início do século XX a tarefa do 

estudioso em música se tornou mais complexa ao mesmo tempo em que a 

concepção do objeto de estudo música se ampliou. Palisca (apud OLIVEIRA, 1991, 

p.112) oferece uma versão moderna do plano do conhecimento musical de Aristides 

Quintilianus, no qual o aspecto teórico está dividido em quatro partes: Científico, 

Técnico, Crítico e Histórico.  Sendo o sentido Antropológico e Sociológico incluído no 

item Cientifico.  Oliveira (ibidem, p.112) afirma que embora este plano não esteja em 

concordância com a terminologia adotada em estudos recentes, ele importa no 

sentido de mostrar a complexidade dos estudos da música. 

Visto esta complexidade, Kilza Setti (1991, p.127) considera   

qualquer reflexão sobre a teorização do conhecimento em música deve 
tocar necessariamente três esferas relacionadas a música: a da produção, 
a da avaliação e a da circulação dos repertórios, no sentido que, em 
qualquer sociedade, os processos de transcrição (ou de transmissão oral), 
de interpretação, avaliação e divulgação estão relacionados com o produto 
musical.  
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Outros autores importantes, especialmente sobre psicologia do 

desenvolvimento musical, expõem suas perspectivas quanto à música e linguagem 

(Sloboda, 1985), quanto ao significado da música (Meyer, 1956) e quanto ao ponto 

de vista sociológico da música (Hargreaves, 1986). 

A análise da música como linguagem está delimitada ao campo da música 

propriamente dita, ressaltando que John Sloboda utiliza uma analogia lingüística 

para tal ação.  Baseado no lingüista N. Chomsky e no musicólogo H. Schenker, dois 

teóricos influentes, o autor afirma que a música e a linguagem são parte tanto da 

marca comportamental como do caráter formal, revelando que em ambas as áreas, 

a estrutura pode ser examinada antes de se observar o comportamento lingüístico e 

musical.  Sloboda (1985, p.270) subdivide seu estudo sobre música e linguagem em 

três componentes: a fonologia, que considera a ‘nota’ musical e seus parâmetros de 

freqüência e duração como o ‘fonema’ básico da música constituindo unidades 

comunicativas elementares; a sintaxe como o meio pelo qual essas unidades são 

combinadas em seqüências; e a semântica como o meio pelo qual é dado o 

significado às seqüências produzidas. 

Leonard Meyer (1956) afirma que inúmeros debates e controvérsias giram em 

torno do que constitui significado musical e através dos quais processos ele é 

comunicado.  Meyer observa que a divergência principal se refere à natureza do 

significado. Duas opiniões fazem parte desta discussão: o grupo designado pelo 

autor como ‘absolutista’ se refere ao significado musical inserido dentro do contexto 

do próprio trabalho de arte e a percepção de seus relacionamentos, e outro grupo 

designado ‘referencialista’ defende que a música também comunica significados que 

se referem ao mundo extra-musical como conceitos, ações e estados emocionais em 

adição a significados abstratos.     
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David Hargreaves (1986) ao buscar o modo como as forças sociais dão 

contorno às reações psicológicas à música, explica como a estrutura social 

influencia o gosto musical apoiado em quatro perspectivas que são complementares 

e representam aspectos diferentes e inter-relacionados de um mesmo fenômeno: 

a) O gosto musical é formado pela conformidade do indivíduo à normas de 

referência do grupo. 

b) A analogia entre a transmissão da informação que ocorre na apreciação de 

trabalhos de arte e a ‘comunicação persuasiva’. 

c) A competição de diferentes grupos para dominar e controlar recursos 

legitimando formas musicais. 

d) A perspectiva sócio-psicológica que opera ao nível do individual, relacionados 

à espontaneidade, à criatividade e que promove uma integração afetiva, e a nível 

das demandas externas do sistema social onde estão focalizados aspectos do 

comportamento que são tradicionais. 

Neste estudo, Hargreaves aborda diversos aspectos no sentido que construir 

uma perspectiva sociológica.  Dentre os principais tópicos estão o debate sobre a 

cultura de massa, a influência das escolas, a influência da classe social, o prestígio 

e a propaganda, a interação social e as modas musicais, tanto na música clássica 

como na música popular. 

Portanto, baseado nestes teóricos pode-se considerar que a música é objeto 

de análise sob variados pontos de vista. Interagem com a música ao mesmo tempo 

em que a compõe o conhecimento sensível, as experiências sociais, a cognição 

musical, processos de transcrição e transmissão comunicacionais, análise estrutural, 

os significados musicais e extra-musicais, aspectos técnicos, antropológicos e 

históricos. 
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Outra consideração importante a ser colocada no presente momento é o 

conjunto de saberes solicitados pelo campo das atividades musicais.  As mudanças 

que vem ocorrendo na sociedade desde o início do século XX e que se acentuaram 

ao final deste século vêm promovendo novas situações e adaptações também ao 

campo da música.  No Brasil, o advento da produção e circulação de fonogramas 

independentemente das grandes gravadoras, acompanhou na mesma proporção o 

crescimento da indústria de equipamentos musicais e de comunicação, e mais 

recentemente da tecnologia informática. Neste contexto, a música popular tomou 

grande espaço dentro da indústria do entretenimento e da cultura de um modo geral 

promovendo uma série de funções e postos de trabalho ao ser o principal produto da 

indústria fonográfica. 

Trabalhos apresentados recentemente na área de educação musical têm se 

voltado atentamente para os saberes exigidos pelo mercado de trabalho e seus 

reflexos no interior das instituições de ensino formal de música.  A partir deste fato, 

se pode perceber indícios de tipos de conhecimento que são requeridos para o 

trabalho com música, especialmente na música popular. 

Luciana Requião (2002, p.426) afirma que saberes desenvolvidos por este 

profissional da música em sua atividade docente vêm atender a uma demanda por 

profissionalização prioritariamente no âmbito da música popular.  Sob a perspectiva 

do aluno, a legitimação do músico como professor ocorre através de sua atuação ou 

competência artístico-musical. Mércia Pinto (2002, p.559) observa a 

incompatibilidades entre a bagagem cultural trazida por alunos dos cursos de música 

da Unb e a que encontram dentro da academia, entre um currículo baseado em 

códigos estéticos do passado e as demandas de um mercado de trabalho cada vez 

mais diversificado.  Esta autora afirma que “a academização do popular ou a 
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popularização da academia [...] enfrenta a problemática da pedagogia dentro das 

particularidades das formas de produção, circulação e consumo das músicas”.   

Segundo José Alberto Salgado e Silva (2002, p.321) novos contextos se apresentam 

para a atuação do músico: o trabalho em hospitais, em ONG´s, o trabalho junto a 

empresas e, de modo geral, o trabalho com práticas da chamada educação não-

formal em música.  Este autor afirma que “tudo são formas que indicam a localização 

da música e de seu ensino como práticas sociais, sujeitas a um movimento de 

negociação constante, fazendo surgir diante do profissional campos de trabalho com 

interesses e ideologias diversas”.  Marcio Madeira (2002, p.444) observa que são 

vários os casos de músicos de reconhecida competência, de valor intelectual e 

criativo, artístico e científico que abandonaram o curso superior de música de 

instituição federal à procura de outras escolas que atenderiam melhor suas 

necessidades em busca de engajamento no mercado de trabalho. 

Esses quatro exemplos indicam o domínio dos saberes relacionados à música 

popular como uma das necessidades atuais para o trabalho com música.  Indica que 

esta música também deve ser estar presente nas instituições que têm o objetivo 

também de formar e aperfeiçoar profissionais para o mercado de trabalho. 

A relação que se estabelece entre as teorias citadas e os saberes 

profissionais enfatizam o conhecimento da música popular, seus repertórios, 

técnicas e estéticas, assim como a atenção aos diversos aspectos sociais que 

podem vir a influenciar o campo de trabalho do músico.  Aspectos estes que 

caminham junto com as novas possibilidades de trabalho como a área de educação 

não-formal e formação de grupos musicais atendendo a públicos específicos, como 

por exemplo, em hospitais, condomínios, empresas, etc. 
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Essa complexidade do conhecimento musical que, para este estudo, 

necessariamente tangencia outros conhecimentos nos remete a considerar que as 

categorias criadas devam contemplar ampla extensão.  O termo Teoria e Percepção 

musical tem sua abordagem vinculada ao meio acadêmico e aos institutos de ensino 

de música, que a compreendem como sendo a competência dos estudantes em 

examinar (ouvir e pensar sobre) a música de forma compartimentada, ou seja, 

concebida com um enfoque aos componentes ‘técnicos’ da música (Grossi, 2001, 

p.51).  Esta categoria contêm aspectos da escrita e da teoria como partituras, cifras, 

harmonia e arranjo.  Também bastante vinculada a Teoria e Percepção Musical, a 

Prática Musical é discriminada justamente como a execução sonora no instrumento 

ou voz e suas técnicas. 

Seguindo a proposição de um conhecimento relacionado à música amplo, vê-

se pertinente designar mais outras categorias no sentido de cobrirem grandes áreas 

do conhecimento que se relacionam de alguma forma com música: História e 

Aspectos Sociais, Tecnologia e Equipamentos Sonoros, Apreciação Musical e Leis. 

A primeira contemplaria as histórias da música, seus agentes, seus aspectos sociais, 

econômicos e políticos relacionados.  A segunda categoria englobaria tudo que se 

refere a máquinas de reprodução, edição, amplificação e ajustes dos sons 

envolvidos nas atividades musicais.   

Para a categoria Apreciação Musical, buscou-se no trabalho de Zuraida 

Bastião30 novos direcionamentos para este conceito.  Citados pela autora, Woody e 

Burns (2000) afirmam que o enfoque comum de ensino da apreciação musical onde 

os alunos são introduzidos a uma terminologia dos elementos básicos da música 

                                                

 

30 Professora de Apreciação Musical da Escola de Música da UFBa e da Faculdade Evangélica de 
Salvador. 
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(ritmo, altura, timbre) para então aprenderem a identificar os diferentes usos desses 

elementos ao escutar música clássica está passível de debate, pois poucas 

pesquisas atestam valor a esse processo.  

Ao invés disto, os alunos poderiam ser encorajados a responderem ao 
conteúdo emocional da música permitindo aos alunos se aproximarem da 
sua habilidade de responderem à música subjetivamente (Hargreaves & 
Colman, 1991).  Igualmente, Mann (1999) recomendou que os professores 
de apreciação musical comecem com as respostas afetivas imediatas dos 
alunos, ou seja, “iniciem com aquilo que os alunos trazem para nós”. 
(BASTIÃO, 2003, p.885)   

Portanto, considera-se que o processo de ouvir música atentamente não 

consiste numa forma analítica de se perceber, mas sim numa audição mais ampla 

que envolve um caráter expressivo, metafórico (SWANWICK, 2003) ou ‘associativo’ 

e ‘afetivo’ (KEMP apud GROSSI, 2001, p.51).  Nestes termos, a apreciação musical 

não necessita de conhecimentos técnicos sobre música, mas sim de uma 

disponibilidade de atenção para as características musicais ocorridas que poderão 

ser associadas à subjetividade do indivíduo, como já afirmada anteriormente. 

Como última categoria a ser considerada, Leis é o assunto que mais pode se 

distanciar dos conceitos sobre conhecimento musical.  O uso da música 

publicamente requer determinados procedimentos que possuem a função 

principalmente de resguardar os direitos de autoria.  O crescimento da estrutura para 

execução e divulgação da música (rádios, emissoras de TV, internet, espetáculos de 

grandes proporções, a diversidade de locais onde se executa música, etc.) 

proporcionou uma necessidade de criação de regras cada vez mais específicas para 

as execuções.  Deve-se ressaltar que Leis é um conhecimento relacionado à música 

que legitima a atuação dos agentes envolvidos no processo de produção, divulgação 

e comercialização, somente.  As leis referidas neste estudo regulamentam as 
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atividades de músicos, produtores, empresas, órgãos governamentais, entre outros, 

mas nada tem a ver com a música em si.  As leis e regras especificamente musicais, 

que se referem à harmonia, análise e estruturação estão contidas na categoria 

Teoria e Percepção Musical.   
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2.2  Articulação com Conhecimentos Artísticos e Musicais    

Brant (2001, p.15) sugere que o profissional atuante na área da cultura tenha 

conhecimento “em diversas áreas como administração, produção, marketing, 

legislação e finanças, além de obviamente da vocação-sócio-artístico-cultural”. 

Na procura por um melhor entendimento do termo grifado acima, se buscou 

em Cunha (2005, p.105) um significado mais próximo a esta expressão:  

Não basta ao gestor cultural somente o conhecimento da técnica inerente 
às atividades administrativas e gerenciais, técnicas estas baseadas no 
pensamento lógico, linear e óbvio, que trata de coisas concretas e 
objetivas.  A sensibilidade artística também é essencial para o 
desenvolvimento das atividades de produção.  Nem tudo são números, 
causas e conseqüências.  Existe o fator subjetivo que está relacionado 
muito mais a uma especificidade de situação, do que elementos 
padronizantes e medianos tão característicos da indústria cultural.   

O uso da expressão “sensibilidade artística” por esta autora está menos 

impreciso do que a expressão “vocação”, acrescida com pouco cuidado ainda do 

adjetivo “sócio-artístico-cultural”.  Cunha expressa com mais objetividade o que se 

diz sobre essa habilidade do profissional ao lidar com cultura.  Não é prudente o uso 

da expressão “vocação” para justificar determinado perfil, pois é tão arriscado 

quanto falar exclusivamente de um “dom” para determinada atividade, pois ignora 

toda a ação construtiva e gradativa da identidade, das influências e das preferências 

que se desenvolvem no ambiente das relações familiares e sociais.   

O significado deste termo mal expressado é entendido como o interesse e a 

naturalidade em lidar com as áreas citadas, porém prefere-se ter Cunha como 

referência, que revela ser essencial “conhecer as diferentes áreas culturais e 

artísticas onde suas ações serão desenvolvidas diretamente e estar atento para as 

novas tendências” (ibidem, p.106). 
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Nussbaumer (2000, p.89-90) complementa esse raciocínio ao perceber a 

realidade multifacetada, dinâmica e em constante transitoriedade, onde o 

profissional deve estar atento e acompanhar as novas demandas, 

independentemente das grandes corporações hegemônicas no mercado:   

A análise das andanças no estado da cultura, na sociedade 
contemporânea, exige que se tenha como foco de atenção o 
comportamento e as novas relações que se estabelecem no mercado de 
cultura. A produção, viabilização, divulgação e consumo de bens e 
produtos culturais constituem um processo dialético que envolve diversos 
atores sociais, como artistas, públicos, patrocinadores, agentes e mídia.  
Por isso, o reconhecimento da necessidade de ir além dos cânones da 
cultura de massa.      

A relação do produtor com os conhecimentos artísticos é algo que deve ir 

além do que é disponibilizado nos grandes veículos de comunicação de massa.  

Essa relação deve auxiliar na geração e na potencializarão das diversas formas de 

expressão cultural incluindo as expressões das minorias não hegemônicas.  “A 

finalidade da cultura não é o mercado, mas a formação plena da identidade das 

pessoas e o enriquecimento da sensibilidade humana. A cultura vale em si mesma” 

(WEFFORT e SOUZA, 1998, p.25). 

Essa valorização da arte, da cultura e da sensibilidade para questões relativas 

ao fazer artístico, normalmente, tem início ainda na infância ou na adolescência, 

quando se tem o acesso à fruição de bens culturais facilitado pela convivência social 

e familiar.  Ao discutir a questão da sensibilização com o mundo da arte como um 

dos fatores decisórios para a escolha do campo cultural como caminho profissional, 

Cunha (2005, P.106) afirma que os produtores e gestores culturais parecem indicar 

que a arte e a cultura constituem a essência que dá o real sentido ao trabalho do 

gestor cultural. 
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Apesar do trabalho de Cunha (2005) não ser da área musical e não conter as 

nuances e as especificidades referentes à música, é tomado como referência para 

se falar desta relação entre produtor/gestor cultural e música.  Esta autora ao 

verificar que cinco dentre os oito entrevistados em sua pesquisa atuaram 

diretamente com a arte, como estudantes ou profissionais de teatro, dança ou 

música, considerou isto como um fator importante no processo de 

identificação/construção do perfil profissional do gestor cultural.  Da mesma forma, 

no presente estudo verificou-se que a maioria dos produtores entrevistados também 

teve contato com diversas modalidades artísticas na infância e na adolescência (ver 

anexo 8.4.1) e que isso de alguma forma pode ter influenciado sua escolha 

profissional. 

Cunha levanta dados que revelam um pouco da relação do produtor/gestor 

cultural com as áreas culturais e artísticas, pois a finalidade do trabalho deste 

profissional é justamente organizar e disponibilizar os conteúdos para seus públicos.  

Os depoimentos contidos no trabalho desta autora revelam a importância da relação 

do profissional com este material.  

O conceito de produtor/gestor que se utiliza aqui o caracteriza como um 

profissional generalista que deve compreender diversos mecanismos como técnicas 

de captação de recursos, produção, logística, etc. Como visto, ele deve também 

compreender alguns processos políticos e econômicos.  Porém, somente estes 

conhecimentos não o faz especializado e inteiramente qualificado para atuar no 

campo da cultura.  Além disso, ele “também tem que entender profundamente dos 

valores da arte, do que é o processo de fazer arte. Qualquer que seja a arte [...]” 

(ibidem, p.106).  Essa é a consciência de que há conhecimentos específicos que o 

distinguem de outros gestores.   
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O estudo desta autora indicou que “a arte e a cultura constituem a essência 

que dá o real sentido ao trabalho do gestor cultural” (CUNHA, 2005, p.106).  É a 

partir desse momento que se criaram as condições formativas para a ampliação do 

repertório artístico e cultural do gestor.  O produtor/gestor ao entender o significado 

do processo de inspiração/criação artística ameniza a tensão de ter que trabalhar 

constantemente relacionando dois universos distintos: o da gestão propriamente dita 

e o da criação artística e cultural.  Raciocinando do mesmo modo, em termos de 

ciência e arte, o Prof. Luiz Edmundo V. Aguiar31 (2007), em entrevista, afirma que:    

Atualmente, a minha especialidade é ciência e arte e costumo considerar 
que estas duas áreas estão intimamente ligadas e compõem uma única 
coisa, como parece ter sido na sua origem.  Há vários exemplos de 
grandes cientistas que foram também artistas de grande valor, assim como 
grandes artistas que foram pesquisadores [...] Numa metodologia de 
pesquisa é necessário tanto o domínio da técnica quanto sensibilidade.        

Ana Luisa Lima, produtora cultural e professora de produção cultural do 

referido curso do CEFET-Química, ao falar sobre a importância para o 

produtor/gestor de se praticar alguma linguagem artística, afirma que “interessa ao 

produtor que ele constitua um público diferenciado, com olhar crítico [...] a prática 

artística contribui significativamente para a pessoa, mas não especificamente para o 

profissional”.  Neste sentido questiona-se: Ao trabalhar em contato direto com a arte 

e com seus agentes, conseqüentemente com o sensível, como separar a ‘pessoa’ 

do ‘profissional’?  Seria possível como ‘pessoa’ ter uma sensibilidade aguçada, mas 

como ‘profissional’ deixar de ser sensível?  

                                                

 

31 Doutor em Biologia Molecular, Professor da pós-graduação em Ensino de Ciências, Atual Diretor 
Geral do CEFET-Química. 
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A relação particular entre a técnica e a sensibilidade está estabelecida nestas 

afirmações, restando ao produtor/gestor encontrar o equilíbrio entre estas duas 

áreas no seu trabalho, que é o que parece ser uma especificidade dessa profissão.  

Pode-se observar também uma tendência de que a área artística em que o 

produtor/gestor cultural possui maior probabilidade de atuar na sua produção é 

justamente aquela com que ele mais se afina, ou a que teve maior contato e usufrui 

com maior naturalidade:     

[...] o percurso profissional se processou a partir de contato com 
experiências artísticas, amadoras ou profissionais e de socialização, em 
ambientes em que a cultura ocupava um papel preponderante na formação 
integral dos sujeitos, seja por intermédio da família, da escola, dos amigos 
ou da comunidade. Esse foi um ponto comum, entre as trajetórias 
profissionais analisadas, detectado como indicativo da porta de entrada no 
campo cultural (CUNHA, 2005, p.180)     

No depoimento de Lu Araújo, que tem em seu currículo a produção de 

diversos e importantes projetos de música instrumental, e que trabalhou muito tempo 

como road manager32, percebe-se claramente como a influencia na infância facilitou 

seu direcionamento para a área musical:   

Eu sempre ouvi música em casa, desde pequena, e tinha uma relação 
muito forte com os discos.  Assim como vários colegas, minha carreira 
profissional desenvolveu-se como produtora “de estrada”, viajando com o 
artista em turnês, produzindo shows, etc. Havia uma paixão por aquilo e 
isso pesava mais que o aspecto financeiro [...] Se pudesse ainda gostaria 
de aprender a tocar violão [...]   

Boa parte dos entrevistados deste estudo possui um vínculo muito forte com a 

música seja como executante, seja como ouvinte. Edson Natale, por exemplo, tem a 

música como sua principal formação e atualmente é o gerente deste setor do 

                                                

 

32 Produtor de estrada do artista que viaja com ele e é responsável pelo gerenciamento da turnê 
(NATALE e OLIVIERI, 2006, p.36)   
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Instituto Itaú Cultural.  Outro exemplo é de João Lessa, que já trabalhou como 

produtor executivo de artistas nacionais de grande porte, e toca bandolim e violão 

amadoramente desde a adolescência incentivada pela família.  

Cunha (2005, p.131) constata em seu estudo que “o campo da produção 

cultural está associado diretamente à criação artística”.  E conclui que “o contato 

com as práticas culturais é uma das condições preponderantes para a inserção e 

permanência de profissionais no campo do trabalho, uma das principais 

características que os diferenciam como gestores de cultura”.  Em todas as 

entrevistas concedidas ao atual estudo apresenta-se o quadro revelado por Cunha 

(2005).  Nota-se que o contato com o meio musical é fator relevante para se atuar no 

mercado relacionado à música, e isto fica claro nas declarações dos entrevistados a 

seguir: “o contato com o que está acontecendo, tanto no underground33 como no 

maisntream34, é que te deixa atualizado, e faz você se antecipar às situações” 

(SANTANA, 2007); “é necessário ouvir o músico para oferecer as melhores 

condições de trabalho e torná-lo mais um atrativo para o público” (LOUSADA, 2007).  

                                                

 

33 Vanguarda cultural, contracultura (MICHAELIS, 2002, p.252).  

34 Corrente em voga, tendência atual (MICHAELIS, 2002, p.141).  
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2.3  A importância dos conhecimentos relacionados à música para as 

possibilidades do produtor cultural.    

Uma característica do produtor cultural que já foi afirmada neste estudo é a 

sua possibilidade de atuar em diversos campos de manifestação cultural e do 

entretenimento e sob as mais variadas funções (IATEC, s/d; CUNHA, 2005; CEFET-

Química, 2007; UFF, 2007).  De certa forma, isso faz com que seu campo de 

participação e influência nos ambientes seja cada vez mais estendido.  Contudo, não 

há como afirmar que um profissional desta qualificação vá ocupar cargos ou funções 

de maior ou menor responsabilidade, disposto a maior ou menor poder de decisões. 

O mercado da cultura é muito dinâmico e, portanto tende a uma grande mobilidade 

dos profissionais entre as funções (CUNHA, 2005).   

Essa reflexão passa por um ponto em que esta dissertação não tem objetivo 

de se aprofundar, mas que deve citar, pois tem a ver diretamente com a realização 

dos projetos musicais aos quais os produtores atuam: quem decide a efetiva 

realização de um projeto cultural?   

Consideremos basicamente dois caminhos que podem fomentar estes 

projetos: os Fundos de Cultura e o patrocínio.  Segundo Natale e Olivieri (2006), os 

fundos administrados pelas secretarias de cultura, em geral, são distribuídos por 

uma comissão que analisa os projetos apresentados com critérios próprios, pré-

definidos e públicos.  A questão gira em torno da possibilidade de produtores 

culturais comporem essas comissões trabalhando para essas secretarias.  Portanto, 

sendo possível o produtor cultural trabalhar para estes órgãos públicos sua 

formação pesará de alguma forma nas decisões quanto à aprovação dos projetos 

apresentados.  
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O fomento através do patrocínio já é pouco mais complexo. O trâmite para a 

realização de um projeto por este caminho consiste em:  

Elaboração e enquadramento dos projetos nas Leis de incentivo Aprovação junto 

ao Ministério da Cultura Captação de recursos Realização efetiva do projeto.  

A primeira etapa é primordial e um curso de produção prepara em iguais 

condições todos os alunos para elaborar corretamente um projeto, de acordo com as 

exigências do Ministério da Cultura.  Em seguida sua aprovação neste Ministério 

depende basicamente de cumprir as exigências da primeira etapa, através de 

comissões instituídas especialmente para a análise destes projetos.  A terceira e 

crucial etapa é a captação dos recursos e apoios para pagar todos os profissionais 

envolvidos desde a elaboração até a pós-produção.  Para uma empresa produtora 

neste ramo a elaboração de projetos é uma constante como afirma Lu Araújo: 

“Muitos projetos nós concebemos, colocamos no papel e adequamos às leis, 

entretanto do que produzimos somente cerca de 10% consegue ser realizado [...]. 

Nós trabalhamos muito mais do que se aparenta”. Esta produtora cultural quis dizer 

que o elaborador de projetos ganha sobre aquele projeto que foi realizado 

efetivamente, mas trabalhou criando e formatando muitos outros que não deram 

nenhum retorno.  

Levando-se em consideração que uma boa parte dos eventos e das 

realizações de grande porte dependem do patrocínio da iniciativa privada vale 

descrever como é esse processo. O patrocínio “é um investimento que uma empresa 

faz com o intuito de receber em troca um retorno institucional e /ou de marketing 

coerente com o valor aplicado no projeto.” (NATALE e OLIVIERI, 2006, p.84).  Logo, 

é uma relação de negócios onde a arte atua em função da projeção positiva da 
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marca/imagem da empresa patrocinadora.  Sob tal situação, a captação de recursos 

torna-se uma tarefa complexa e delicada e exige do produtor   

um conhecimento das estratégias e objetivos da comunicação institucional, 
de marcas e produtos levando-o a interagir (e entender) com diversas 
áreas da empresa como relações publicas comunicação, recursos 
humanos, tributos e finanças.  O produtor deverá ter conhecimento, ainda 
que geral e básico, da linguagem, atividades e interesses de cada uma 
dessas áreas. (NATALE e OLIVIERI, 2006, p.84)    

Natale ainda afirma que a obtenção do patrocínio depende de alguns fatores: 

o envio da proposta do projeto deve conter solicitações claras e objetivas com 

informações detalhadas sobre o retorno para o patrocinador, a antecedência da 

apresentação das propostas, e no caso de grandes empresas e estatais, uma 

seleção de projetos por concurso público que acontecem regularmente.  Como bem 

expressa, o autor ‘para quem tem poucos contatos a seleção por editais pode ser a 

forma de abrir uma porta’ (ibidem, p.84).  Percebe-se que esta etapa decisiva não é 

para iniciantes.  Portanto, voltando à questão formulada anteriormente sobre quem 

decide a efetiva realização de um projeto cultural, no caso do patrocínio, a 

aprovação do projeto depende da política e dos interesses da empresa, e de um 

conjunto constituído pelas áreas de marketing institucional e financeiro ficando para 

o proponente do projeto a função de mero intermediário sem poder de decisão 

quanto ao que possa ser realizado.  Neste caso, parece que a formação cultural do 

produtor não tem influência direta para o seu trabalho, pois a realização do projeto 

depende, em ultima instância, do retorno financeiro.  Além disso, não há regras nem 

garantias para a aprovação de um projeto.  A captação de recursos é um assunto 

pouco tratado e comentado, existindo ainda outros fatores que não cabem aqui 

abordar. 
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Ao admitir que atualmente diversas realizações artísticas de médio e grande 

porte são viabilizadas através do patrocínio das empresas, considera-se que estas 

influenciam de alguma forma o mercado cultural.  Logo, cabe perguntar: Atualmente, 

qual o papel da empresa que patrocina um evento ou realização cultural na 

formação da identidade cultural/musical da sociedade? Do mesmo modo, a 

formação cultural daqueles que aprovam um projeto pode direcionar a escolha de tal 

concepção artística.  O que esperar da formação destes indivíduos?  Será que têm 

consciência do que é fomentar um projeto de cultura e suas implicações para os 

artistas e para a cadeia produtiva da cultura?  Será que o imperativo das decisões 

deve ser somente o aspecto financeiro deixando os aspectos artísticos e culturais a 

um segundo plano?   A influência do produtor cessa nas opções de projetos 

oferecidos, nos quais a qualidade (no sentido de tipo, categoria, natureza) pode não 

possuir importância para a aprovação, que dependerá especialmente da política da 

empresa.  

Esta consideração deve ser vista de maneira diferente para determinados 

eventos e realizações de pequeno porte que possuem uma ação mais localizada e 

muitas vezes seguimentada a um público específico. Nestas situações 

exemplificadas, as realizações acontecem com pouca verba em espaços menores, 

às vezes até improvisados, e com poucos profissionais a se pagar. Existem 

exemplos típicos envolvendo a produção executiva destes eventos. Os pequenos 

festivais de Rock que acontecem desde a Zona Sul até os subúrbios do Rio de 

Janeiro, tendo como atrações diversas bandas amadoras onde em pouquíssimos 

casos há retorno financeiro. Esses festivais reúnem algumas centenas de jovens, 

seus amigos e parentes, e se realizam com pouquíssimos recursos, com ingressos 

muitas vezes mais baratos que uma lata de cerveja.  O dono do espaço físico ganha 
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exatamente na venda de bebidas e petiscos, oferecendo a estrutura física e um 

equipamento de som básico e bem simples, quando há (os músicos levam parte do 

equipamento de palco).  Neste caso, o produtor está no exercício da produção sem 

perspectiva de retorno financeiro, mas sim numa função, que por falta de melhor 

termo, denominamos de ‘vetor cultural’ (no sentido de detentor e promotor de uma 

determinada cultura).  Esta função tem um objetivo mais ‘social e cultural’ do que de 

trabalho remunerado.  Aliás, como empreendedor de um evento, sua relação com o 

mercado musical é de continuidade e afirmação de tal estilo musical (que em muitos 

Festivais de Rock se refletem em apresentação de bandas covers35).  Esse aspecto 

é levado em profundidade por Howard Becker (1982) que fala sobre a importância 

da renovação daqueles que dão continuidade aos projetos: “os mundos da arte são 

sustentados por pessoas que cooperam em projetos usando convenções novas, e 

morrem quando ninguém mais coopera e aquelas convenções permanecem por 

muito tempo”.   

Então, a proposição e a capacidade de um produtor organizar um evento 

deste porte têm lá sua influência cultural no sentido de perpetuação e afirmação de 

um estilo musical promovendo mais uma oportunidade de um público específico se 

reunir para assistir um determinado show.  Não devemos esquecer de modo algum 

as rodas de samba que resistiram no subúrbio do Rio de Janeiro (Oswaldo Cruz, 

Méier, Vila Isabel, em tantos outros bairros e morros da cidade) e que perpetuaram o 

Partido-Alto mesmo em décadas quando a música mais veiculada, ou da ‘moda’, era 

outra.  Atualmente, as famosas ‘rodas de samba’ e ‘feijoadas’ tornaram-se eventos 

mais organizados podendo até gerar lucro real ao promotor da festa. 

                                                

 

35 Bandas de rock, geralmente amadoras, que procuram imitar fielmente seus ídolos não somente 
nos aspectos musicais, mas também nos visuais.  
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Da mesma forma, na década de 70, os primeiros DJs organizavam bailes 

funks para milhares de pessoas.  Estes bailes eram movidos a gêneros como ‘Black 

music’ e soul music’ através de discos raros importados.  “As primeiras festas 

surgiriam no morro do Catumbi [...] rapidamente outros bailes proliferaram pelo 

subúrbio fluminense. Dezenas de equipes de som apareciam em Irajá, Colégio e 

Rocha Miranda” (ASSEF, 2003, p.45) Essas personagens, que poderíamos até 

considerar análogos aos produtores que nos referimos neste estudo, se ocuparam 

da função de vetores de um estilo musical.  E nas condições mínimas possíveis, 

motivados pelo gosto e pela paixão por tal estilo.  

O ponto que se quer chegar é que essa personagem empreendedora de 

pequeno porte disposta a organizar um evento mesmo sem expectativa financeira, 

mesmo tendo outro ofício, é um vetor de um determinado estilo musical, pois está 

numa função em última instância de promover a continuidade de um estilo. 

Por sua vez, esta paixão é um resultado de um processo construído a partir 

da infância no qual é possibilitado ao indivíduo um acesso e um contato com 

determinada expressão cultural.  Cunha (2005, p.75) considera que são os primeiros 

ambientes sociais (escolar, familiar e comunitário) que sensibilizam o indivíduo como 

futuros apreciadores e consumidores de cultura, mesmo que venham atuar em 

atividades amadoras e não necessariamente profissionais.  Neste ponto também 

consiste a importância da Apreciação Musical.  Os depoimentos dos diversos 

entrevistados revelaram que o contato com pessoas e ambientes relacionados à 

música no período da infância e adolescência foram determinantes para sua escolha 

no campo das artes e da cultura.  Neste sentido, a Apreciação Musical passa a ser 

um item vital na formação do produtor. 
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Como já visto nas páginas anteriores, nos eventos de pequeno porte o 

produtor consegue exercer uma influência mais significativa do que nos de grande 

porte.  Para os pequenos eventos é válida esta consideração, entretanto para os 

grandes eventos patrocinados, como considerar a formação cultural daquele que 

decide a realização?  Este não necessariamente pode ter sido sensibilizado para 

futuro apreciador e consumidor de cultura, em especial de música.    

Portanto, podemos considerar que: 

 

O produtor cultural não possui garantia de emprego nem de trabalho 

compensador, podendo migrar ou se especializar em área afim (vários alunos 

fazem duas faculdades diferentes os da UFF quanto os do CEFET-Química), 

porém ele carrega sua formação cultural adquirida para si como valor pessoal; 

 

O produtor/gestor possui um maior grau de liberdade nos eventos de pequeno 

porte, por estar na função de organizador muito mais pelo gosto ou pelo 

aprendizado do que por retorno financeiro. Seu conhecimento musical e gosto 

pessoal podem ter um peso significativo nas decisões quanto à escolha dos 

artistas (amadores ou não); 



  
65

 
2.4  Sobre Produção Fonográfica   

As novas tecnologias relacionadas a som, áudio e também imagem 

popularizadas nas últimas décadas têm provocado verdadeiras reviravoltas em 

diversas questões da relação do homem com a música, tanto no sentido de 

consumidor de música quanto no sentido de produtor de música.   

A música, e em especial a música popular, foi acompanhada, ao longo dos 

últimos cem anos, pela fixação de uma gama de estilos e linguagens dotados de 

elementos relacionados com os suportes técnicos da sua produção.  “Desse modo, 

as pesquisas sobre música popular devem levar em conta as condições de produção 

fonográfica e sua relação com a indústria cultural” (ZAN, 2001, p.105). No caso do 

Brasil, “o rádio e a televisão instalaram-se nas casas brasileiras e ficou impossível 

pensar em cultura popular sem levar em conta as canções que esses meios 

veiculam os gostos que sancionam e os que abominam o mercado e o sistema do 

estrelato” (TRAVASSOS, 2005, p.104).  

Um importante momento da influência da tecnologia na produção de música 

foi o uso das técnicas de impressão para o registro de partituras, no século XVIII.  

Até então a produção se concentrava nas mãos de cada compositor e as pessoas 

deveriam ir a presença deste para apreciar sua música.  Com a invenção de 

Gutenberg, esta música passou a correr terras onde o compositor talvez nunca fosse 

chegar e de fato a música passa a ter a possibilidade efetiva de ‘existir’ 

simultaneamente em lugares tão distintos.  A partir desta nova situação surge uma 

nova função: o editor.  Este vai passar a comercializar as partituras podendo 

também interferir no registro modificando alguma nota ou algum detalhe. Neste 

contexto, a produção musical ao passar pelas mãos do editor consegue uma maior 
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veiculação através da venda de partituras e proporcionalmente mais rendimentos 

também ao compositor.   

De modo similar, o uso da tecnologia de gravação também proporcionou um 

acesso infinitamente maior às obras.   O marco inicial do desenvolvimento da 

produção musical por meios de gravação mecânica pode ser situado no ano de 1888 

(VICENTE, 1996, p.14). Os primeiros aparelhos desenvolvidos foram o phonograph - 

um aparelho mecânico de gravação e reprodução sonora que operava com cilindros 

perfurados e fora inventado por Thomas Edison em 1878 - e o graphophone, 

aparelho desenvolvido por Emile Berliner que utilizava discos em lugar dos cilindros 

de Edison (ibidem, p.14).  A música então passa a ter um novo veículo de execução 

que vai fazer parte da rotina dos ouvintes, e que será campo de grandes interesses.  

Como por exemplo, nas décadas iniciais do século XX, a classe média americana 

tomava a música erudita européia como referencial elitista da alta cultura tendo 

como conseqüência a comercialização exclusiva desta música em detrimento da 

música popular produzida nos EUA (ibidem, p17). 

As mudanças a partir da década de 20 vão fomentar os grandes 

desenvolvimentos posteriores para a produção musical.  Nesta década, a Western 

Eletric criou a gravação elétrica, o que veio a determinar o desaparecimento dos 

sistemas mecânicos de gravação e reprodução. A partir de então, este tipo de 

gravação seria a base para todos, (ibidem, p.17).  O surgimento dos LPs de 33 rpm 

representou uma expansão deste tempo para mais de 20 minutos, trazendo novas 

possibilidades (e imposições) para compositores e arranjadores. Também o 

desenvolvimento dos microfones abriu novas possibilidades de interpretação, além 

de permitir que cantores com menor potência vocal pudessem apresentar-se 

profissionalmente (ibidem, p.20). 
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Estas novidades tecnológicas possibilitaram cada vez mais o surgimento de 

uma indústria fonográfica.  O surgimento dos gravadores no início dos anos 50 foi 

crucial para um salto de desenvolvimento desta indústria:    

Estes equipamentos proporcionavam não só uma dramática queda nos 
custos de produção como uma ampla flexibilização do processo de 
gravação: instrumentos podiam ser adicionados posteriormente a uma 
primeira gravação e diferentes gravações podiam ser sobrepostas, gerando 
uma versão final que fosse o resultado de suas somas. (VICENTE, 1996, 
p.22)   

Podendo produzir com mais qualidade, em maior quantidade e em menos 

tempo, nas décadas seguintes a indústria fonográfica se estabelece centralizando as 

possibilidades reais de trabalho na produção musical, especialmente dentro dos 

estúdios das gravadoras.  O uso dos gravadores representa, portanto, “a chave para 

uma importante mudança qualitativa no âmbito da produção musical, com as 

gravações feitas em estúdio passando a se distanciar cada vez mais das 

performances ao vivo”. (ibidem, p.22) 

Como qualquer outra indústria, a fonográfica foi estruturada sob a divisão do 

trabalho sendo necessárias diversas especialidades ao processo da construção de 

um ‘produto musical’.  Pode-se observar que a organização desta indústria consiste 

num tripé formado pela produção fonográfica em si, empregando todo cash de 

músicos, intérpretes e técnicos, diretores de gravação e produtores musicais; pela 

divulgação, onde toda equipe de marketing e merchandising envolvendo os 

profissionais dos meios de comunicação atuam; e pela distribuição que envolve os 

donos de lojas de discos e de departamento. 
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Até a década de 90 este tripé manteve-se praticamente estável representando 

o sexto maior mercado do mundo36 (Delmiro, 2001, p.1). Entretanto, a constante 

crise econômica no país veio provocar uma mudança na configuração vigente na 

década de 90. A indústria brasileira de discos observou um decréscimo no faturamento: 

US$ 1 199 bilhão em 1997, US$ 1, 055 bilhão em 1998, e US$ 429 milhões em 1999 

(ibidem, p.1).  Aliado a isso, novamente o desenvolvimento tecnológico veio promover 

alterações na produção musical: a variedade de softwares de edição e gravação de 

áudio a preços acessíveis e a queda dos preços dos equipamentos para gravação e 

edição (caixas de som especificas, mesas de som, microfones, etc.) se tornou uma 

realidade. 

A tecnologia de cópia de CDs disponível a baixíssimo custo e a expansão de 

Internet indicaram uma drástica mudança na produção musical percebida no ‘boom’ 

dos chamados home-studios ou estúdios caseiros. O desdobramento disto tudo 

também tem um impacto expressivo sobre os direitos de autor37, especialmente das 

obras de grande consumo e veiculação.  

Vicente (1996, p.55) descreve a maneira atual de trabalho do músico no 

processo de gravação:  

Com as novas tecnologias digitais de produção musical, temos o 
surgimento de equipamentos que não apenas elevam a um novo patamar 
de importância o saber técnico ante o artístico, mas que, ao mesmo tempo, 
determinam um completo embaralhamento das fronteiras que separam 
estas duas áreas. Com o uso de um sequencer38, a produção de um 

                                                

 

36 Este mercado compreende também a atuação da imprensa especializada, dos fabricantes e 
distribuidores de  equipamentos, como instrumentos musicais, aparelhos de gravação e tecnologia de 
reprodução; dos contratos de comercialização, royalties e direitos autorais, além dos empresários 
particulares e os chamados "agenciadores” de licenciamento.  

37 A lei que consolida a legislação sobre os diretos autorais é a n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.  
Nela encontram-se todas as providências necessárias ao uso desses direitos.  Seria muito extenso e 
desnecessário no momento detalhar todas as situações relativas à música apresentadas nesta lei, 
portanto nos limitamos somente a citá-la.  

38 Equipamento eletrônico utilizado para recorte de trechos musicais sendo possível sequenciá-los da 
forma preferida. 
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arranjo instrumental torna-se, simultaneamente, uma atividade artística e 
técnica, já que exige domínio não apenas sobre o “fazer musical” em si, 
mas também sobre informática em geral e sobre as características 
específicas do software e do hardware utilizados. Além disso, exige a 
tomada de decisões acerca de questões que eram, até então, colocadas 
sob a responsabilidade quase exclusiva do pessoal da área técnica, como 
o uso de efeitos, timbres, recursos do estéreo, etc. Assim, o usuário das 
tecnologias digitais tem a possibilidade (ou antes, a necessidade) de atuar 
em três níveis da atividade de produção musical tornando-se, 
simultaneamente, arranjador, técnico e executante.   

São cada vez mais comuns profissionais da música ou mesmo amadores 

possuírem softwares de edição de áudio, assim como editores de partituras, placas 

de som, programas de gravação, entre outros recursos. 

Neste sentido, a produção musical que até bem pouco tempo direcionava-se 

para as grandes gravadoras multinacionais denominadas Majors, sob a expectativa 

de um trabalho contínuo, hoje passa por um processo de descentralização onde a 

gravação, divulgação e distribuição são cada vez mais viáveis em um pequeno 

empreendimento, “conseqüentemente, multiplicaram-se as pequenas gravadoras 

(Indies), selos e artistas independentes” (ZAN, 2001, p.117). As Majors se 

reestruturam “passando a terceirizar serviços, convertendo-se, geralmente, em 

escritórios executivos. Simultaneamente, reforçaram o controle sobre a divulgação e 

a distribuição de fonogramas para garantirem o monopólio do mercado” (ibidem, 

p.117).  

Nesse contexto, as experiências com lançamentos de novos gêneros e 
novos artistas passam a ser feitas, em geral, por pequenas gravadoras e 
selos independentes. E uma grande gravadora somente demonstra 
interesse em contratar um artista quando este der demonstrações de que 
foi capaz de conquistar um determinado público e de que tem condições de 
expandi-lo. Pode-se dizer que, ao mesmo tempo em que controlam a 
divulgação e a distribuição, as grandes gravadoras terceirizam os riscos de 
investimentos em novidades. (VICENTE, 1996 e DIAS, 2000 apud ZAN 
2001)   
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Entretanto, há de se observar que o monopólio do mercado por parte das 

gravadoras torna-se cada vez mais difícil em função das novas tecnologias de 

veiculação e distribuição disponíveis a baixo custo.  Se até bem pouco tempo, as 

gravadoras ainda detinham esse monopólio hoje elas devem lançar mão de 

estratégias criativas e variadas a fim de se manterem.  O acesso à internet de alta 

velocidade (banda larga) não só pelos produtores, mas em breve pela maioria da 

população possibilita que seja feita uma divulgação on-line através de diversos 

recursos (websites, sites de relacionamento, spam, etc.) e também um contato cada 

vez mais efetivo, eficiente e até personalizado com o público.  Assunto polêmico e 

ainda em plena discussão, por intermédio da própria banda larga e da cópia de 

arquivos nos computadores pessoais, o formato MP3 de músicas e seus players 

personalizam o acervo sonoro do ouvinte que se torna independente para a 

aquisição das músicas desejadas (e não necessariamente um disco completo).  O 

fato é que o uso do objeto CD tende a transformar-se numa veiculação viável 

somente para divulgação como afirma o produtor João Lessa: “Atualmente a venda 

de CDs não consegue impulsionar a indústria nem o pequeno produtor, pois os 

downloads e a cópia de CDs é uma realidade”.  E acrescenta que a permanência do 

produtor e do artista no mercado passar a considerar os CDs como “objetos de 

divulgação e não mais como produto final”.  Ao rever o papel do produtor cultural 

frente à indústria fonográfica pode-se fazer algumas considerações: 

 

Com a descentralização da produção musical mais artistas (conseqüentemente 

mais produtores) tendem a se organizar profissionalmente em formato 

semelhante à indústria fonográfica com gravação, divulgação e distribuição. 

 

Com mais artistas apresentando uma estrutura profissional de trabalho tende a 

crescer a demanda por mais espaços para apresentações de pequeno porte, 
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podendo levar a uma profissionalização neste nível de eventos.   Dessa forma, 

realimentando o mercado da música especialmente as apresentações ao vivo.  

Entretanto, a profissionalização do ‘pequeno’ empreendedor não é garantia de 

maior variedade e riqueza musical, assim como, não é certeza de maior espaço aos 

artistas e estilos musicais menos conhecidos, ou menos favorecidos.  A reprodução 

da hegemonia age no conteúdo e não na forma como são apresentados os trabalhos 

artísticos.  Ou seja, junto a essas novas possibilidades de trabalho, o produtor torna-

se um agente da diversificação musical à medida que tem em sua formação o 

contato com esta diversidade e se dispõe a ‘arriscar’ apostar em inovações 

artísticas.  Há de se encontrar um ponto de equilíbrio entre o comercial e o artístico. 
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2.5  Sobre Produção Musical   

Como já visto o termo produtor é objeto de muita confusão e pode denominar 

uma série de funções específicas tanto técnicas quanto gerenciais39.  Vale, portanto 

apresentar algumas atribuições que utilizam do termo ‘produtor musical’ ou 

simplesmente ‘produtor’, e o que isso tem a ver com o produtor/gestor cultural 

conceituado neste estudo. Tanto no processo de gravação quanto no processo de 

uma apresentação musical, o produtor musical é a personagem que concentra em si 

uma legitimidade de conhecimentos musicais, geralmente possuidor de conceitos 

bem definidos quanto ao gênero musical que domina.  O termo é usado desde o 

músico experiente na produção, que conhece e gerencia todo o processo de uma 

apresentação musical, até os DJs que se aventuram em colagens de trechos 

musicais modificando a música original.   

Eduardo Vicente (1996) ao estudar as novas tecnologias ligadas à música 

popular definiu uma série de atividades e funções criadas e organizadas a partir do 

desenvolvimento tecnológico nos processos de gravação.  A partir da melhoria da 

qualidade técnica de gravação e reprodução, e das possibilidades de manipulação 

de sons e de material fonográfico observa-se um aumento da divisão do trabalho 

sendo agora necessária uma série de especialistas organizados hierarquicamente 

na estrutura de um departamento de gravação de uma empresa fonográfica, que 

tem como finalidade a comercialização em larga escala.  Sob a responsabilidade de 

todo o processo de gravação, mixagem e edição final estão quatro níveis de 

engenheiros de áudio: engenheiro chefe, segundo engenheiro, terceiro engenheiro e 

engenheiro de manutenção.  Envolvidos nos aspectos mais “propriamente musicais 

do trabalho” estão o produtor musical, o arranjador e músicos.  Neste contexto, o 

                                                

 

39Produção interna (escritório), produção técnica (equipamentos) e produção executiva (gerência). 



  
73

 
produtor musical é definido como sendo “o profissional que dirige todo o andamento 

do trabalho, desde a escolha do repertório e dos arranjadores até a supervisão dos 

intérpretes em sua atuação” (VICENTE, 1996, p.54).  Esta definição revela uma 

‘direção’ e um ‘gerenciamento’.  A expressão “desde a escolha [...] até a supervisão 

[...]” pressupõe que atue nas mais diversas situações apresentadas num processo 

de gravação até mesmo algumas vezes na própria manipulação de equipamentos 

como mesa de som e gravadores. 

O IATEC denomina este produtor musical de produtor fonográfico.  A sua 

peculiaridade é que ele vai atuar uma ‘única vez’ na concepção de um produto num 

tempo determinado e registrado em forma de disco.  De acordo com esta fonte (s/d, 

p.13) esse profissional normalmente possui as seguintes atribuições:   

Define a linha artística a ser seguida, se as gravações serão em estúdio ou 
ao vivo, qual repertório a ser aplicado, o tipo de arranjo utilizado, inserção 
ou não de recursos ‘eletrônicos’, tipo de estúdio ou sistema escolhido para 
se gravar, participação de outros artistas, o uso de determinado efeito em 
uma canção, etc.    

Todo este processo de gravação hoje pode ser sintetizado numa pequena 

sala com teclados e softwares de gravação e edição manipulados por uma só 

pessoa.  Fenômeno avassalador, por exemplo, para a antiga linha de produção 

musical da Globo formada por produtores, músicos, arranjadores, regentes e 

copistas que foi palautinamente sendo desativada a partir de 1989 (BRAGA, 1995, 

p.145).  A TV GLOBO terceirizou vários de seus arranjadores que por intermédio da 

informática e de estúdios próprios contemplam todas as funções de uma produção 

musical, como afirma o compositor e produtor musical Tim Rescala: “Eu procuro 

utilizar os instrumentos acústicos ao máximo, mas às vezes certos trabalhos só se 

tornam viáveis através dessa tecnologia” (ibidem, p.147). 
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O caso dos DJs é uma situação clássica.  Seu conhecimento em relação a 

repertório é geralmente bastante desenvolvido e, em termos tecnicamente musicais, 

geralmente o foco está nos ritmos e nos timbres.  Na formação do DJ o contato com 

o elemento ritmo é praticamente o tempo inteiro (o objetivo principal de seu trabalho 

é fazer o público dançar) fazendo com que possua bastante propriedade na 

manipulação de levadas e padrões rítmicos.  A autodenominação “Produtores 

musicais” é algo muito comum entre os DJs que manipulam ‘recortes’ de trechos 

musicais recombinando-os.  Como exemplo, DJ Marky40 afirma:   

Eu tenho uma coleção muito grande de discos, são mais de 15 mil 
volumes. Às vezes, ouço um timbre de um disco do Alceu Valença, do 
Hermeto Pascoal e vou dando uma modificada, sempre procurando um 
novo som. Brasileiro, mas autêntico [...]. Eu me considero um músico e 
também produtor, ainda mais agora que estou fazendo minhas produções 
musicais ”. (TELLES, 2003)   

Contudo, existem DJs que, ao produzirem suas próprias faixas, acabam 

desenvolvendo um senso mais apurado para outros parâmetros musicais como 

melodia e harmonia, motivados também por uma necessidade de inovação.  Um 

exemplo é o DJ Mad Zoo que já trabalhou rearranjando e remixando diversos 

sucessos da música popular brasileira e que vê a necessidade de expandir os 

conhecimentos tecnicamente musicais por intermédio da execução instrumental:  

Um DJ que irá se tornar um produtor musical deve deixar os limites 
impostos pelos modismos e ouvir todo o gênero de música sem nenhum 
preconceito.  Estudar um instrumento que ele vai usar como teclado ou 
violão e ouvir outros, de sopro e ou de corda, para saber o que se pode ou 
não com eles.  Em todos os sentidos desde o arranjo e organização, da 
equalização individual ao efeito utilizado. (LANZILLOTTI, 2004, p.87)  

                                                

 

40 DJ reconhecido internacionalmente após a remixagem da música Carolina, Carol Bela 
(Toquinho/Jorge Ben) In Áudio Architeture 2. (2001), Trama. 
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Portanto, o produtor musical tratado acima não tem a ver diretamente com o 

produtor/gestor cultural que tratamos neste estudo.  A exigência de conhecimentos 

quanto à percepção musical (mesmo intuitiva), e, sobretudo, as técnicas musicais 

são necessárias para o trabalho do produtor musical, mas não para o produtor 

cultural.  Há de se acrescentar que nada impede de um produtor cultural também ser 

um produtor musical (como é o caso de alguns alunos do curso do CEFET-Química). 

Segundo o IATEC (s/d, p.7) aquele produtor musical atuante no processo de 

uma apresentação musical pode ser definido como um profissional análogo ao 

diretor musical, figura que interfere na criação e compartilha as concepções 

artísticas do show ou espetáculo. Normalmente esta figura é de um grande 

conhecedor da obra do artista assim como possui uma relação de confiança com ele 

definido com ele os aspectos relacionados à execução musical como repertório, tipo 

de arranjo, etc. Outra área onde o este termo é também utilizado é em rádio.  Nele o 

produtor musical é aquele responsável pela elaboração do catálogo e da 

programação (ibidem, p.7), ação que está na origem do trabalho do DJ (disc-jóquei).  

No Brasil, esta profissional abriu um novo campo de trabalho ao começar a catalogar 

e programar as músicas tocadas nas festas e bailes em clubes a noite (ASSEF, 

2003), além de continuar a trabalhar nas emissoras de rádio durante o dia. 

Para o produtor que se está tratando neste estudo, as considerações quanto 

à produção musical podem consistir num conjunto de informações tanto artísticas 

quanto técnicas relacionadas ao maquinário e à estrutura.  Informações técnicas que 

incluem conhecer os equipamentos básicos a todo show, seus usos e sua logística.   

Os termos bastante correntes na linguagem técnica em relação a áudio da 

produção de um show ou evento: 
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Rider de palco ou mapa de palco, onde está discriminado o posicionamento e a 

distância entre os artistas e os músicos. 

 
Input list: Listagem com todo equipamento que será usado no palco, como 

amplificadores, microfones, monitores, equalizadores e efeitos, etc. indicando 

quem vai usar qual a natureza do equipamento, entre outras informações 

técnicas. 

 

House mix: Local onde trabalham os técnicos de áudio responsáveis pela 

regulagem do som que vai para o público, fixado a uma determinada distância do 

palco e de frente para ele. 

 

Monitores (caixas de retorno): Caixas de som localizadas no palco servindo de 

retorno do som para o músico. 

 

P.A.: Caixas de som direcionadas à platéia.  Possui dimensões bem maiores e 

são bem mais potentes que os monitores, de acordo com o evento. 

Apesar de existirem cursos especializados que preparam para cada função 

envolvida, o aprendizado e a fluência neste tipo de trabalho só ocorre a partir de 

experiências na prática.  Nas entrevistas realizadas, todos os produtores com muitos 

anos de carreira indicaram que suas formações ocorreram quase que 

exclusivamente pela prática cotidiana.  Os conceitos de áudio são importantes 

porque compõem o ‘veículo’ pelo qual o artista fala, seja num espetáculo seja nas 

gravações.  O produtor/gestor cultural por estar numa posição de gerenciamento 

possui um contato direto com o produtor musical, este que geralmente é um músico, 

e deve dividir com ele uma linguagem comum relacionada à estrutura do evento 

(uma gravação ou show).  Em equipes menores, o produtor/gestor pode exercer o 

papel de produtor musical demandando também de conhecimentos específicos à 

execução e à percepção musical. 
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As questões artísticas relacionadas ao produtor/gestor cultural consistem em 

“compatibilizar artistas e públicos semelhantes numa mesma noite [...] Dar ao 

público o que ele espera é a alma desta função” (IATEC, s/d, p.10).  Para tal tarefa, 

um bom diálogo com o artista a quem se está prestando serviço é fundamental, 

assim como se inteirar de seus interesses, hábitos, objetivos e necessidades.  O 

produtor artístico com seu devido distanciamento tem que pensar junto com o artista, 

porque assim ele se fortalece para pleitear as condições ideais de operacionalização 

das atividades junto a outros envolvidos (ibidem, p.12).  Ao final, esta função acaba 

culminando num relacionamento similar a uma família, pois segundo alguns 

entrevistados “alguns períodos passa-se mais tempo com os colegas de estrada do 

que com os próprios familiares”. 
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2.6   Quanto ao olhar crítico  

O olhar crítico para analisar espetáculos artístico-culturais é apontado pelos 

entrevistados como algumas das características essenciais a serem desenvolvidas 

pelos profissionais de produção e gestão cultural.  A atenção aos mais diversos 

aspectos sociais que possam ter reflexo na música pode dar a direção a um 

determinado empreendimento, um lançamento de um artista por exemplo.  

Estratégias de divulgação de um trabalho novo também levam em consideração 

uma série de questões sociais (visto de maneira bem ampla) como conhecer quais 

são os meios de comunicação mais acessados por tal público, assim como conhecer 

seus hábitos, seus modos de vida, no que acreditam suas vestimentas, etc.. 

   A síntese do olhar crítico nesta direção é apresentada por Becker (1982):  

As reputações tornam-se o edifício do consenso nos processos do mundo 
da arte [...]. A reputação do artista ‘fala’ sobre coisas que compõem sua 
identidade, possui uma estética, um sistema da distribuição que reconheça 
reputações e tem as audiências que se importam.   Durável ou não, um 
trabalho está em função da reputação [...] a arte é algo que se refere aos 
processos sociais em geral: o mundo da arte é um tipo relativamente 
específico da organização social ou da estrutura social.      

Está um passo à frente aqueles que estão atentos criticamente a reputação, 

ou ‘o que está envolta’ de tal trabalho ou artista, e isso envolve olhar este artista ou 

trabalho como reflexo de uma organização social. A área que se aproxima 

concretamente a estes aspectos é a etnomusicologia, disciplina acadêmica que se 

propõe a estudar a música como manifestação cultural, fazendo, portanto a 

articulação necessária, principalmente para a categoria aqui discriminada como 

“História e Aspectos Sociais da Música”. 
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Este olhar crítico não deve ser restrito somente às questões da sociedade ou 

às questões estéticas da música. É de grande proveito ao produtor estar também 

atualizado quanto aos equipamentos sonoros e à tecnologia que possa ser 

empregada, pois o profissional administra espetáculos que envolvem não só a 

música, mas valorizam também entre outros aspectos, o visual. 

Por exemplo, o uso de in-ear41 dispensa o emprego de caixas de retorno o 

que deixa o palco mais livre para o artista se movimentar.  Então é de se pesar o 

custo/benefício de se usar o in-ear que refletirá em outros aspectos como a logística 

(a economia de espaço e menos peso para se transportar), como o pessoal (existem 

artista que não se adaptam aos in-ear e preferem o som vindo dos monitores), como 

financeiro (será possível todos os músicos da banda terem este equipamento?) e 

como o artístico (o uso de retornos no palco inviabilizaria o trabalho dos dançarinos, 

se for o caso?). 

Para a categoria Apreciação Musical, o olhar crítico se volta às questões 

artísticas.  Ao mesmo tempo em que analisa os aspectos já descritos acima, a 

identidade do profissional da cultura reside no conhecimento de algumas questões 

especificas sobre o campo cultural como “o que significam os valores da arte; 

entender o processo de fazer arte” (CUNHA, 2005, p.175).  Ângela Coutinho (2007), 

coordenadora do curso de Produção Cultural do CEFET-Química no período de 

2003 a 2007, reforça esta idéia, afirmando que “o produtor deve consumir arte, não 

como aquele consumidor do mercado massificado, mas sim apropriado de um senso 

crítico”. 

                                                

 

41 Equipamento portátil sem fio aonde o retorno do som chega através de um fone de ouvido muitas 
vezes fabricado especialmente para o formato do ouvido do músico.  
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3 FORMAÇÃO DO PRODUTOR CULTURAL  

3.1  O Curso Superior em Produção Cultural do Cefet-Química    

Este curso de nível superior é denominado como de Tecnologia em 

Produção Cultural e é oferecido no CEFET-Química, Unidade Nilópolis.  Sua criação 

está diretamente relacionada a fatores internos e externos42. A contrapartida social 

foi uma motivação para se implementar um curso de natureza econômica/cultural, 

numa área de reconhecidas dificuldades econômicas, mas mesmo assim com 

manifestações artísticas expressivas.  Somado a este aspecto, naquele momento 

havia uma oferta de professores maior que a demanda na instituição, conseqüência 

da impossibilidade de se oferecer o ensino médio integrado ao ensino técnico: “A 

educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e 

independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou 

seqüencial a este43”. Logo, especialmente os docentes de disciplinas ligadas à 

cultura, arte e lazer poderiam elaborar e atuar num curso ligado à cultura.    

O objetivo do curso visa a formação acadêmica de profissionais capazes de 

executar, coordenar e gerenciar projetos que envolvam as mais diversas 

modalidades de cultura.  Este curso almeja proporcionar ao profissional “habilidades 

para gerenciar planos estratégicos de desenvolvimento de instituições, e para gerir 

produtos e serviços ligados aos bens culturais, à popularização das ciências e aos 

eventos esportivos” (BRASIL, 2007a, p.11). 

                                                

 

42 Entrevista concedida por professores que vivenciaram o processo de criação do curso.  

43 Decreto nº. 2.208, de 17 de abril de 1997, artigo 5°. Regulamenta o § 2 º do art. 36 e os artigos. 39 
a 42 da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. (BRASIL,1997)  
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Para tal meta, o curso de Produção Cultural proporciona conhecimentos 

teóricos e práticos que correspondem tanto ao domínio da técnica quanto à 

percepção e sensibilidade, que são contemplados em disciplinas relacionadas à 

Produção, Planejamento, Gestão e Marketing, e disciplinas ligadas às Artes, 

Ciências e Esportes.    

Este curso é oferecido com “o propósito de formar profissionais e 

desenvolver tecnologias apropriadas ao resgate, à valorização e à disseminação da 

cultura nacional e regional, bem como ao desenvolvimento de programas sociais” 

(BRASIL, 2007a, p.7).  

Seu funcionamento é através de forma presencial, regime de matrícula por 

créditos, e seleciona seus alunos a partir de concurso próprio (vestibular), com 

possibilidade de aproveitamento do ENEM e transferência interna e externa.  

Inicialmente, possuía uma matriz curricular constituída de cinco períodos com o total 

de 1728 horas, correspondentes a 128 créditos.  Vigente no período de 2003 a 2005, 

esta matriz antiga pertencia à área do conhecimento44 Lazer e Desenvolvimento 

Social.  A partir de 2006, a atual matriz passou a fazer parte da área do 

conhecimento Gestão e incorporou um aumento da carga horária que passa a ser de 

2349 horas, composta de seis períodos e ampliando áreas como Marketing, Música, 

Sociologia, Geografia Econômica e a própria Produção Cultural (ver grade curricular, 

anexo 8.2). A equipe docente que ministra as aulas do curso é composta de 80% de 

pós-graduandos nas diversas áreas do conhecimento.  Neste corpo docente, 16% 

são Doutores, 36% são Mestres e 28% são especialistas, sendo que 16% do 

conjunto dos professores estão buscando melhorar sua qualificação: 8% 

doutorandos e 8% mestrandos (ibidem, p.5). A infra-estrutura é constituída de 
                                                

 

44 A Resolução CNE/CEB 04/99 define vinte áreas e competências que servem de referência aos 
cursos de tecnologia tanto de nível médio quanto superior. (BRASIL, 2005, p.5)  
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ambientes apropriados ao desenvolvimento dos componentes curriculares 

contemplando as áreas do conhecimento que constituem o curso: 

 
Laboratório de Produção Cultural com projetor multimídia, câmera digital, 

televisão, DVD, computadores, impressora e máquina fotográfica digital; 

 

Laboratório de informática; 

 

Sala de Arte; 

 

Centro de Ciência e Cultura, ambiente para a divulgação e popularização da 

ciência e das artes; 

 

Auditório com capacidade para 150 pessoas, com equipamentos de som, vídeo e 

luz; 

 

Quadra de esporte com equipamentos de infra-estrutura esportiva; 

 

Piscina semi-olímpica; 

 

Sala ambiente para ensaios de teatro e dança; 

 

Instrumentos musicais como teclado, violão, guitarra, contrabaixo elétrico, 

clarineta, saxofone, percussão45 etc.   

Apesar de sua recente criação, este curso possui os requisitos mínimos 

exigidos pelo Ministério da Educação para seu funcionamento.  Justamente por ser 

um curso novo, de uma área ainda em desenvolvimento e possuir poucos estudos 

específicos, especialmente em relação à música, é que o presente estudo pode 

contribuir para uma proposta curricular de música.  

                                                

 

45 Bateria, instrumentos de percussão tradicionais em Escolas de Samba como pandeiro, surdo, 
agogô, repique, ganzá, caixa-de-guerra, tarol, reco-reco e cuíca. 
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3.2 O Tecnólogo e a Educação Tecnológica   

O curso de Produção Cultural do CEFET-Química foi criado sob a 

modalidade de educação profissional superior de nível tecnológico.  O egresso deste 

curso é denominado Tecnólogo em Produção Cultural.  Este termo ainda é pouco 

conhecido e passível de ser confundido com o nível técnico que é uma modalidade 

da Educação Básica.  Justifica-se ver o conceito de Tecnólogo e de Educação 

Tecnológica no sentido de entender melhor em que contexto educacional está 

inserido o curso. 

A modalidade de nível superior tecnológica está inserida na política de 

educação profissional tecnológica.  No Decreto 2208/97 que trata da Educação 

profissional, encontramos considerações ao curso superior, modalidade tecnólogo.  

Seu artigo 3º, item 3, prevê que a educação profissional em nível tecnológico, 

corresponde aos cursos de nível superior na área tecnológica, destinados a 

egressos do ensino médio e técnico.  Seu artigo 10°, afirma que “os cursos de nível 

superior, correspondentes à educação profissional de nível tecnológico, deverão ser 

estruturados para atender aos diversos setores da economia, abrangendo áreas 

especializadas, e conferirão diploma de Tecnólogo”.  Calcados no Decreto nº. 5.224 

de 1º de outubro de 2004, artigo 17º, os CEFETs gozam de autonomia para a 

criação dos cursos referidos assim como para a ampliação e remanejamento de 

vagas.   

Antes de observar como o Ministério da Educação define o Tecnólogo vale 

notar que este conceito perpassa pelo conceito de tecnologia, sendo necessário 

ampliar a perspectiva no sentido de perceber a tecnologia não somente como 

restrito às ciências exatas, mas também como fundamentação para ações no campo 

das ciências humanas e sociais. 
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A concepção de Tecnólogo no Brasil é reflexo das transformações de base 

econômica ocorridas a partir dos anos 60 e 70, nos paises economicamente 

desenvolvidos, e na década seguinte, nos países em desenvolvimento, incluindo o 

Brasil.   

A partir da década de 80, o mundo do trabalho teve sua estrutura 

significativamente modificada em função de novas formas de organização e gestão.  

O parecer CNE/CES n°436/2001 afirma que “um novo cenário econômico e 

produtivo se estabeleceu com o desenvolvimento e emprego de tecnologias 

complexas agregadas à produção e à prestação de serviços e pela crescente 

internacionalização das relações econômicas” (BRASIL, 2005, p.51). 

Em vista disso, o Conselho Nacional de Educação passa a atentar para novas 

formas de preparo educacional. Segundo o mesmo parecer, “estudos referentes ao 

impacto das novas tecnologias demonstram um aumento na exigência de 

profissionais polivalentes, capazes de interagir em situações novas e em constante 

mutação” (ibidem, p.52).   

Logo, a resposta a este novo quadro viria a fomentar escolas e instituições de 

educação profissional que teriam como função diversificar programas e cursos 

profissionais atendendo a novas áreas e elevando os níveis de oferta.  

Observa-se neste documento que os termos “prestação de serviços” e 

“profissionais polivalentes capazes de interagir em situações novas...” vêm 

agregados ao termo “tecnologia”, configurando um determinado perfil.  Trabalhos 

acadêmicos sobre os CEFETs que desenvolveram diálogos envolvendo os conceitos 

de tecnólogo, tecnologia, e educação tecnológica contribuem para melhor 
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compreender tal relação.  José Aírton Monteiro46 (2007) afirma que a técnica e a 

tecnologia estão presentes em todo o processo de desenvolvimento humano e em 

todos os seus atos. Assim, existe "o caráter necessariamente técnico de toda 

criação humana, seja no campo da produção material, seja no campo da produção 

ideal, artística, filosófica ou mitopoética" (PINTO apud MONTEIRO, 2007). E analisa:   

Quanto ao termo tecnologia, se pode constatar a complexidade da qual se 
reveste a tentativa de sua conceituação. A tentativa de uma sistematização 
teórica nos indica ser pertinente destacar duas matrizes conceituais:  
a) a matriz relacional, que concebe a tecnologia como a construção social, 
produção, aplicação e apropriação das práticas, saberes e conhecimentos;  
b) a matriz instrumental, que concebe a tecnologia como técnica, isto é, 
como aplicação sistemática de conhecimentos científicos para processos e 
artefatos. (Ibidem, p.40)  

Monteiro tenta contribuir para a construção de um arcabouço teórico da 

educação tecnológica, procurando buscar a inclusão de aspectos humanos, sociais, 

históricos, econômicos e culturais ao conceito, sem desviar-se do entendimento de 

uma educação tecnológica eminentemente técnica. Para este autor, o ponto de 

partida para a compreensão da técnica, da tecnologia e da sociedade que as produz 

e delas usufrui é o trabalho, entendendo-se como tal, as relações sociais de 

produção em determinada época histórica.  O campo da produção cultural é repleto 

de situações novas e emergentes que requerem uma rápida adaptação e absorção 

de práticas e de conhecimentos47, e pode abrigar os profissionais polivalentes 

capazes de interagir em situações novas que o Conselho de Nacional de Educação 

                                                

 

46 Mestre em Ensino de Biociências e Saúde, Professor e Presidente da Comissão de Ética do 
CEFET-Química, pesquisador no âmbito da formação técnica e tecnológica.  

47 Uma característica identificada e muito comum nesse setor é o que podemos chamar de 
“nomadismo profissional”, referindo-se aos caminhos percorridos, que apresentam uma seqüência de 
mudanças sucessivas de locais de trabalho e projetos variados. Esse fato deve-se à complexidade 
gerada pela própria demanda do mercado cultural que amplia a oferta e disponibiliza novos postos de 
trabalho tanto no setor público quanto no privado. Lida-se com a multiplicidade de interlocutores e 
perfis institucionais diferenciados nas próprias organizações culturais públicas e na criação, fato ainda 
mais recente, de gerências culturais nas empresas privadas no Brasil. (CUNHA, 2005, p.83) 
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cita no parecer 436/2001. Entender o conceito de tecnólogo e como o termo 

“tecnologia” se insere no âmbito da cultura, é o primeiro passo para se compreender 

a concepção inicial de um curso desta natureza num CEFET.  Portanto, a partir dos 

estudos citados acima se pode perceber uma linha que relaciona a tecnologia e o 

tecnólogo às produções sociais. Esta observação oferece subsídios para 

entendermos que a carreira de produtor cultural envolve tecnologia num sentido 

mais amplo, que enfatiza não somente a técnica de enquadrar um projeto numa 

determinada lei, por exemplo, mas importa-se com as considerações sociais e 

culturais pertinentes ao seu contexto de atuação.   

A educação profissional requer “a compreensão global do processo produtivo, 

com a apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a 

mobilização dos valores necessários à tomada de decisões” (BRASIL, 2005, p.52). 

Para Monteiro (2007, p.31), a Educação Tecnológica ministrada pelos CEFETs deve 

buscar vincular o fato educativo não somente ao fato da produção e do trabalho, 

mas também ao fato político; princípio educativo baseado na cultura, na qual o 

trabalho é a categoria fundamental.  

A partir das discussões sobre os termos Tecnólogo, Tecnologia e Educação 

Profissional se buscou compreender melhor a concepção do curso a partir das 

políticas educacionais do governo.  Em síntese, é pertinente o uso do termo 

Tecnólogo para um curso da área cultural visto que a articulação com os aspectos 

sociais e culturais é perfeitamente possível, entretanto o senso comum e a 

sociedade em geral não reconhecem este termo, levando a possíveis equívocos 

quanto à qualidade do profissional e quanto à modalidade de ensino. 
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3.3  Projeto Pedagógico do Curso  

O principal documento para a análise do curso de produção cultural do 

CEFET-Química é o projeto pedagógico, revisto e atualizado pelo Conselho Diretor 

da instituição, em setembro de 2005. 

Ao constatar a necessidade dos jovens e cidadãos residentes na Baixada 

fluminense de ampliar suas escolhas profissionais, um curso superior dessa 

natureza viria a “atender a uma demanda do mundo produtivo de formação de 

pessoas habilitadas, por meio de um saber acadêmico, técnico e experimental para 

a gestão de produtos culturais” (BRASIL, 2007a, p.8). 

O curso tem início no 1° semestre de 2003, com duração de dois anos e meio, 

no período noturno, oferecendo 40 vagas por semestre letivo.   

Seus objetivos específicos afirmam que o estudante estará capacitado a:  

 

Gerenciar planos estratégicos de inserção na área da cultura de instituições 

públicas e de empresas privadas. 

 

Elaborar projetos culturais nas áreas de artes, esportes e ciências.  

 

Desenvolver cronogramas de realização dos projetos e de acordo com as etapas 

de pré-produção, produção e pós-produção. 

 

Desenvolver planos de marketing cultural e social. 

 

Desenvolver planos de inserção de bens culturais e em leis de incentivo. 

 

Preservar e resgatar bens culturais regionais e locais. 

 

Criar empreendimentos de serviços de produtos culturais (ibidem, p.11). 

Estes objetivos revelam claramente a natureza generalista do produtor 

cultural.  Como visto anteriormente, na prática as funções de produtores e gestores 

muitas vezes se confundem. As ações descritas acima também utilizam verbos 
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significativos de um trabalho de gestão como “gerenciar”, “planejar”, “desenvolver” e 

“criar”.  Logo, se confirma que o perfil de profissional deste curso possui do mesmo 

modo características de gestor.  Esse argumento também contribui para justificativa 

do processo de mudança da área do conhecimento do curso: de Lazer e 

Desenvolvimento Social para Gestão. 

O projeto pedagógico ao expor motivos para tal modificação afirma que 

“vários egressos estão desenvolvendo projetos em centros culturais e em empresas 

de produção cultural da cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, além de 

haver outros que empreenderam seus próprios negócios [...]” (BRASIL, 2007a, 

p.117).     

Este documento afirma que a sociedade brasileira já reconhece e associa as 

logomarcas de órgãos do poder público, e de muitas empresas privadas, ao 

patrocínio e apoio a peças teatrais, produção cinematográfica, exposições de arte, 

espetáculos de dança, shows de música, eventos esportivos, programas 

educacionais de incentivo à leitura e à popularização da ciência, entre muitos outros.  

Para Leonardo Brant (2001, p.20-21) “O investimento em cultura tem, portanto, a 

oferecer muito a uma marca seja ela global ou local”. 

Brant afirma que a associação da logomarca a uma ação cultural 

(especialmente se for a benefício de uma comunidade ou grupo menos favorecido) 

gera um retorno à empresa.  Ambos os discursos, do CEFET-Química e de Brant, 

identificam a oportunidade de as empresas construírem uma boa imagem a partir 

dos incentivos culturais.  O CEFET-Química entende que essas empresas propiciam 

ao público a aquisição de bens para, além do consumo imediato, o envolvimento 

com o conhecimento, com a educação de forma lúdica, por meio de estratégias 

apropriadas à expressão, à expansão das potencialidades humanas imaginativas e 
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corporais, à apreciação, à contemplação, enfim, ao exercício da sensibilidade e da 

cidadania (BRASIL, 2005, p.8). A formação de profissionais à altura de 

desempenhar o papel de produtores de tais empreendimentos é uma meta do curso, 

uma vez que estes produtores “estão ligados à destinação de verbas públicas e a 

incentivos fiscais, que, portanto, devem ser tratados diligentemente e empregados 

como fontes para um desenvolvimento social [...]” (ibidem, p.9). 

   Existem diversos caminhos que podem ser perfeitamente explorados pelo 

profissional da cultura. “É intenso o calendário mensal de eventos das prefeituras, 

dos museus, das casas de cultura, dos centros culturais, de órgãos representativos 

de classe, como o SESC [...]” (ibidem, p.9).  Incluindo-se também as ações de 

inclusão social proporcionadas pelas organizações não governamentais, que 

propiciam a prática de expressões artísticas e esportivas.  Entende-se que ao citar 

diversos equipamentos culturais48, o projeto pedagógico considera que o campo de 

trabalho para o produtor cultural é relativamente fértil. 

Portanto, a partir do quadro descrito no projeto pedagógico, a instituição 

constrói sua justificativa para implantação do curso concluindo que há benefícios 

tanto para as empresas privadas quanto para as públicas em reconhecerem 

profissionais atualizados e aptos cultural e tecnicamente para lidar com os projetos 

culturais de sua pauta.  

Essa parte do documento conclui e traz para si a responsabilidade da criação 

de um curso de tal natureza, observando ainda a escassez desse tipo de proposta 

educacional:    

                                                

 

48 Segundo Teixeira Coelho (1999), equipamento cultural é todo espaço físico ou organização onde 
pode se difundir atividades culturais.  
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[...] o CEFET de Química de Nilópolis empreendeu esforços para a criação 
e a oferta do Curso Superior de Tecnologia em Produção Cultural, com a 
abrangência de um curso de graduação, na Unidade de Nilópolis, 
respondendo à tendência de expansão das políticas públicas voltadas para 
o desenvolvimento cultural e social do país e à crescente profissionalização 
dos gestores de produtos culturais. (BRASIL, 2005, p.9)      

Logo, este projeto pedagógico tem como objetivo não somente apresentar o 

curso de Produção Cultural, mas também afirmar a crescente importância desse 

profissional na âmbito da economia e da própria cultura no país. 
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3.4  A Situação e o desenvolvimento das disciplinas de música no curso   

Durante o período de 2005 a 2007, se percebe um desenvolvimento em todos 

os sentidos em relação às disciplinas em questão.  Lopes49 e Macedo50 (2002, p.43) 

situam a construção de uma área disciplinar:  

A compreensão do processo de construção ou reconstrução de uma área 
ou disciplina escolar, em um dado estabelecimento de ensino, exige as 
considerações dos contextos sócio-histórico-cultural, institucional e 
biográfico nos quais o processo se desenrola.   

A relação da instituição com a área musical até a criação do curso de 

Produção Cultural que é oferecido na Unidade Nilópolis, se restringia principalmente 

às atividades na Unidade mais antiga, a Maracanã.  Lá, desde a década de 80, as 

atividades artísticas têm seu lugar, apesar de ser uma Escola Técnica da área de 

Química e Biologia.  Por também oferecer o ensino médio, a disciplina Educação 

Artística sempre fez parte da matriz curricular, e a música constituía esta disciplina 

junto com outras áreas artísticas como o desenho técnico, o teatro e as artes 

visuais.  Apesar de condensar todas estas áreas numa única disciplina, não havia 

cobrança por parte das coordenações por uma atuação polivalente do professor.  

Portanto, a área oferecida era de acordo com a sua principal habilidade. 

Mesmo constituindo a disciplina Educação Artística, em determinados anos, 

as atividades musicais eram oferecidas também fora da matriz e recebendo toda a 

comunidade escolar, tanto alunos quanto professores e técnicos- administrativos.  

Na década de 80, se pode destacar a presença de dois corais, um sob a regência do 

                                                

 

49 Professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  Bolsista de Produtividade em 
Pesquisa do CNPq - Nível 1D.  É representante no Brasil da “International Association for the 
Advancement of Curriculum Studies” (IAACS).  

50 Professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de 
Educação, com ênfase em Currículo.  Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D. 
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professor Sérgio Freitas (que tinha tanto Habilitação em Canto, Regência Coral, 

Piano e Órgão pela UFRJ quanto para Educação Artística) e outro regido pela 

professora Elisa (habilitação em Educação Artística).  Outro professor de música, Sr. 

Darcy organizou uma banda de música de formação marcial (instrumentos 

comprados pela escola) que durou cerca de 10 anos.  Todas estas atividades eram 

oferecidas como extra-classe. Na década seguinte, com o falecimento do primeiro 

(que dá nome ao coral atual) e a aposentadoria dos outros dois professores, o 

professor Moisés Menezes (Habilitação em Educação Artística e Piano) veio 

transferido da Escola Técnica Federal da Paraíba para esta instituição retomando o 

Coral.  Atualmente, a atividade de ensino de música se resume a esta atividade e 

junto ao teatro e às artes visuais, compõe a disciplina Educação artística ministrada 

por um professor especialista em cada modalidade. 

Na unidade Nilópolis, a música passou a ocupar um tímido espaço em 

meados da década de 90.  Após o término da banda marcial do Maracanã, seus 

instrumentos foram transferidos para esta unidade ficando sob responsabilidade do 

Sr. Jesuíno, um funcionário transferido da extinta FCBIA (Fundação Centro 

Brasileiro de Infância e Adolescência), onde ensinava música.  Entretanto, apesar de 

ter iniciado as atividades de ensino de alguns instrumentos, nesta unidade, a música 

nunca foi incluída na grade curricular.  Estas atividades foram interrompidas devido à 

aposentadoria deste servidor por invalidez.  

A criação do Curso Superior em Produção Cultural na Unidade Nilópolis 

representaria uma situação inédita e especial para a música na instituição.  Um 

espaço num curso de nível superior novo, entretanto ainda sem referências de como 

o conhecimento musical seria mais adequadamente abordado. 
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Existem disciplinas na organização curricular do curso que visam ancorar 

princípios básicos de Artes, Ciências e Esportes, das quais a disciplina 

Fundamentos da Música está incluída.  A primeira matriz curricular, que possuía o 

total de 1728 horas, correspondentes a 128 créditos, comporta a disciplina Trabalho 

de Conclusão de Curso naturalmente no quinto e último período.  

Contraditoriamente, a disciplina Fundamentos da Música localizava-se também no 

quinto e último período, com 4 créditos e total de 54 horas.  Uma das características 

da organização curricular do curso é a “consolidação de conhecimentos teóricos e 

práticos, através da experimentação e vivência dos conteúdos específicos dos 

pilares de artes, ciências e esportes, que norteiam o curso” (BRASIL, 2007, p.12), 

que naquele momento, no caso da música não cumpria seu objetivo.  Portanto, 

compreende-se que esta estrutura não oferecia ao aluno um dos princípios básicos 

de artes a tempo de poder fundamentar o seu trabalho final, se fosse o caso.    

É importante levarmos em consideração, agora, os fatores que puderam ter 

influenciado na elaboração desta grade.  Michael Apple (2006, p.49) afirma que   

uma maneira de pensar sobre a cultura na sociedade é empregar uma 
metáfora de distribuição [...] A falta de determinados tipos de conhecimento 
[...] se relaciona, sem dúvida à ausência, no mesmo grupo, de 
determinados tipos de poder político e econômico na sociedade.     

De maneira análoga, um dos fatores relevantes para tal situação da música é 

o fato de que não havia nenhum representante desta área (seja professor ou 

colaborador) na instituição no momento da concepção da grade, estando, portanto o 

grupo responsável por tal tarefa privado de informações pertinentes às disciplinas de 

música. 

Excetuando-se as disciplinas técnicas para a formação do produtor (Produção 

Cultural, Atividades culturais, Marketing e comunicação, etc.) percebe-se que boa 
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parte da carga horária é construída sobre as disciplinas relacionadas à Biologia 

(quatro com total de 8 créditos), a esportes e lazer (quatro com total de 12 créditos) 

e a artes visuais (cinco com total de 20 créditos).  Totalizando em percentuais, 6% 

para as disciplinas biológicas, 9% para as disciplinas ligadas ao esporte e lazer e 

16% das disciplinas ligadas às artes visuais.  Sendo a única disciplina de música, 

até então, preenchido o total de 3% dos créditos totais.  Não temos como intuito 

discutir a necessidade ou não de tal carga horária para as outras disciplinas 

examinadas, porém estes dados hão de causar certa perplexidade, sabendo-se que 

a música é um dos principais produtos culturais consumidos no Brasil e no mundo51, 

e considerando todo o processo argumentativo do projeto pedagógico que inclui a 

música como objeto de produção. 

Cabe atentar que essa situação inicial não é de todo responsabilidade integral 

da comissão que organizou a grade curricular.  É preciso observar que uma política 

institucional que é anterior, e imbricada com uma política educacional nacional, mais 

ampla, é um fator externo de importante influência. De acordo com Santos (1990) 

(apud MOREIRA52 e FERREIRA53, 2001), “os fatores que interferem nas mudanças 

curriculares podem ser classificados em internos e externos (...) os fatores externos 

estão relacionados à política educacional e aos contextos econômico, social e 

políticos mais amplos.” Esses autores ainda afirmam que o peso dos fatores 

externos e internos dependem da tradição da disciplina – prestígio acadêmico e 

                                                

 

51 A economia da música no mundo só de arrecadação e direitos autorais faturou 8,4 bilhões de 
dólares, e em venda de CDs musicais faturou 34,6 bilhões de dólares, em 2002 (PRESTES et al., 
2004, p.9) mesmo com a pirataria.  

52 Doutor em Educação - University of London (1988). Professor Visitante da UERJ, membro da 
diretoria de associação científica da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação, Professor Visitante da Universidade Católica Portuguesa e Professor Titular da 
Universidade Católica de Petrópolis.  

53 Doutora em Educação –UFRJ (2005). Professora Adjunta da Faculdade de Educação da UFRJ.  
Membro da Diretoria Nacional da Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia. 
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tempo de existência – e do nível de organização de seus profissionais.  O CEFET-

Química, antiga Escola Técnica Federal de Química, tem sua trajetória calcada 

sobre os cursos técnicos, ligados à área de química e biologia tornando-se 

referência nacional nesta área, e tendo sempre como primazia a formação do 

pensamento crítico e do cidadão participativo na sociedade.  No final da década de 

90, ao ser transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), 

suas possibilidades de modalidades e níveis de ensino ampliaram-se, de forma que 

passou a oferecer cursos de graduação e pós-graduação.  Em 2003, na unidade 

Nilópolis, foi implementado um primeiro curso de graduação de natureza totalmente 

distinta de sua tradição.  Com certeza, um desafio.  

O fato de oferecer o ensino médio integrado ao ensino técnico até meados da 

década de 90, fez com que disciplinas inerentes à formação geral como história, 

geografia e educação artística estivessem presentes no currículo.  Porém, desde a 

inauguração da unidade Nilópolis, nenhum professor com formação em ensino de 

música tinha assumido alguma disciplina relacionada (exceto Sr. Jesuíno que não 

possuía formação em licenciatura e ficou pouco tempo com as atividades musicais 

extra classes).  Em outras palavras, não havia até então professor de música nem 

para o ensino médio (deste modo, a educação artística ficava restrita às artes 

visuais) nem para o ensino superior, tornando assim a área de música sem 

representação.  Conseqüentemente, sem um professor especializado e sem a infra-

estrutura para música, entende-se que os organizadores do currículo por bom senso 

são levados a alocar a disciplina no final do curso. 

Podemos considerar então que o fator principal que influenciou o 

posicionamento equivocado da disciplina deve ser o fato de que não havia um 
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professor especializado que pudesse contribuir para a elaboração curricular da área 

em questão.  

No 1° semestre de 2005 um professor de música foi contratado.  Entretanto, 

por motivos particulares só pôde ficar esse semestre.  Durante sua estada, lecionou 

a disciplina Fundamentos da Música e tentou implantar uma oficina de choro, porém 

sem continuidade.  A ementa de Fundamentos da Música se resumiu em “a história 

da música universal através dos tempos”.  

Observa-se que não houve uma atenção ou preocupação com algum ensino 

de música específico para o curso.  Por ser uma área nova, no meio acadêmico não 

há qualquer estudo sistematizado que trate de música na produção cultural, 

entendendo-se a produção cultural como concebida nesta dissertação.  Importante 

também citar que este estudo em questão foi motivado exatamente pela lacuna no 

conhecimento nesta área.  

No segundo semestre de 2005, com a saída do primeiro professor, o condutor 

do presente estudo foi convidado a lecionar na área de música do curso.  Visto que 

possuía vínculo empregatício com a instituição e também a especialização 

requerida, foi possível atuar durante quatro semestres nesta posição.  

Diferentemente da situação anterior, este professor participou ativamente de todos 

os processos relativos à música durante esse período, desde a discussão e 

elaboração de ementas, inclusive sobre produção cultural, até os processos de 

aquisição de instrumentos e equipamentos musicais.  

Durante o período de 2005 até 2007, o apoio da diretoria da unidade e da 

coordenação do curso foi essencial para o desenvolvimento das disciplinas de 

música, especificamente, e do curso de produção cultural, de maneira geral. 
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Prosseguindo a concepção de Santos (1990) (apud MOREIRA e FERREIRA, 

2001), os fatores internos dizem respeito às condições de trabalho na própria área, 

tais como: o surgimento de diferentes grupos de liderança intelectual, a criação de 

centros acadêmicos de prestígio atuando na formação de seus profissionais, a 

organização de associações profissionais e a política editorial na área.  Podemos 

dizer que estes fatores no nosso caso resumem-se em duas vertentes: a partir de 

2005 a presença de um representante da área musical, e a política de apoio por 

parte da direção da instituição e da coordenação do curso, que proporcionaram uma 

infra-estrutura mínima (local de ensaios e aulas específicas, compra de 

instrumentos, etc.) e legitimaram o espaço da música em eventos e oficinas 

ministradas inclusive por outros colaboradores.  Pode-se ainda dizer que os fatores 

externos como a política educacional e os contextos econômico, social e político 

mais amplos, devem ser considerados no que condiz à tradição da instituição.   

Durante este período, considera-se que houve um progresso realmente 

significativo.  O curso sofreu modificações importantes como a passagem do período 

noturno para o diurno, o acréscimo de mais um período à grade, assim como o 

aumento da carga horária em 36 %, de 1728 horas para 2349 horas.  Em relação às 

disciplinas relacionadas á música foi acrescida mais uma obrigatória, Produção 

Musical valendo 4 créditos, e quatro optativas relacionadas à prática musical: Canto 

coral, Percussão, Violão e Teclado, valendo 2 créditos cada.  A disposição na grade 

curricular (ver anexo 8.2) também ficou bem mais equilibrada e coerente: 

Fundamentos da música, que é uma disciplina de princípios básicos54, no primeiro 

período, e que se torna pré-requisito para Produção Musical, que é teórico-prática, 

                                                

 

54O projeto pedagógico caracteriza três tipos de disciplina: bases instrumentais, que visam 
proporcionar conhecimentos que são requisitos de entrada para ao desenvolvimento do curso; 
princípios básicos em artes, ciências e esportes; e caráter científico que fundamentam as tecnologias 
e opções estéticas, políticas e ética da atividade profissional. (BRASIL, 2006, p.12)  
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no quarto período.  As disciplinas optativas Canto Coral e Percussão podem ser 

realizadas em qualquer momento do curso e equivalem a dois créditos cada.  

Além disso, o fato do presente pesquisador poder dar prosseguimento a sua 

pesquisa em nível de mestrado, pela Escola de Música da UFRJ, contribuiu para a 

legitimação das ações pertinentes à área no CEFET-Química, e também contribuiu 

para a conscientização da necessidade de contratação de professores efetivos da 

área musical na instituição.  Como podemos observar no processo, o 

relacionamento cooperativo entre direção, coordenação e professor viabilizou o 

desenvolvimento da área. 

No que condiz à introdução da disciplina Produção musical, o espaço que ela 

poderá compor compreende tanto os conhecimentos mais tecnicamente musicais 

como o conjunto de ações práticas que constitui uma produção executiva em 

música.  Como já discutido na seção 3.5, ambos os termos ainda são passíveis de 

confusão ficando a cargo do gestor da disciplina melhor distribuir os conhecimentos 

que ela pode abarcar. 

Em suma, pode-se notar que a construção das disciplinas relacionadas à 

música foi condicionada por diversos fatores de interesse tanto da instituição, quanto 

do grupos de professores envolvidos. 



  
99

 
4 METODOLOGIA  

4.1  Descrição da pesquisa   

Esta pesquisa pretende verificar o grau de importância dos aspectos da 

música relacionados ao dia-a-dia do produtor cultural.  Na procura por um método 

apropriado para verificação do grau de importância atribuído pelos produtores 

culturais aos conhecimentos relacionados à música, os autores Alda Alves-Mazzotti 

e Gewandsznajder (1999) e Triviños (1987) foram tomados como referenciais. 

Quanto ao tratamento dos dados, será realizada uma avaliação qualitativa 

(TRIVINÕS, 1987; ANDRÉ, 1995), ou seja, os dados que forem eventualmente 

quantificados servirão somente como referência para as interpretações qualitativas. 

“Na verdade, não captamos a realidade, mas a interpretamos. Interpretar significa 

aceitar que na análise do fenômeno aparecem elementos que são menos do 

fenômeno do que do analista” (DEMO, 2005, p. 46). 

Foram duas as categorias de indivíduos entrevistados: o profissional e o 

estudante do curso em questão.  É importante afirmar que não existem órgãos e 

estatísticas que mostrem o número de produtores culturais que trabalham com 

música na cidade do Rio de Janeiro, assim como não há entidades civis como 

sindicato, conselhos, etc. específicas de produtores culturais.  Organizações que 

tratam de produção cultural, o SATED55 (neste a função mais próxima citada é a de 

diretor de produção), a ABPC56 e o GEAPC-RJ57 não dispõem de dados 

quantitativos que possam representar o universo de produtores culturais.   

                                                

 

55 Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Estado do Rio de Janeiro.  

56 Associação Brasileira de Produção Cultural, ainda em processo de regulamentação em Fev./2008.  

57 Grupo de Estudos e Ações em Produção Cultural - Rio de Janeiro.  
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Em relação aos alunos, podemos afirmar que o universo se limita aos 

estudantes matriculados no curso de Produção Cultural do CEFET-Química, no 2° 

semestre de 2007 que freqüentam as disciplinas da grade atual, o que corresponde 

a 105 alunos matriculados (quatro turmas).  Estatisticamente, os dados referentes 

aos alunos são categoricamente representativos da visão do aluno do curso (grade 

atual) enquanto que os dados coletados dos profissionais representam o ponto de 

vista especificamente destes profissionais entrevistados, o que vem a conceber a 

opinião deste conjunto somente.  Não se tem o objetivo de tomar este resultado 

representativo a toda a classe de produtores culturais. 

Neste estudo, é importante compreender as especificidades do produtor 

cultural, especialmente as ligadas a música. A visão do produtor/gestor cultural é 

considerada de modo que seus anseios e dificuldades possam ser verbalizados pelo 

próprio, e ainda, que as entrevistas possam coletar dados relevantes para o objetivo 

do estudo.  O método aplicado é constituído de duas fases: uma entrevista do tipo 

semi-estruturada num momento inicial e em seguida, um questionário estruturado 

com questões objetivas.  O intuito era fazer com que o entrevistado tivesse 

inicialmente uma maior liberdade para contextualizar seu trabalho, e assim 

enriquecer o material coletado.  “A entrevista semi-estruturada foi escolhida pela sua 

possibilidade de oferecer todas as perspectivas possíveis para que o informante 

alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação” 

(Triviños, 1987, p.146). Em algumas entrevistas feitas pessoalmente pôde-se coletar 

detalhamentos sobre os aspectos levantados neste estudo.    No segundo momento, 

a intenção foi obter respostas diretas quanto à importância dos conhecimentos 

relacionados à música. 
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O questionário aplicado aos profissionais consistiu numa parte semi-

estruturada composta por três perguntas abertas. Em seguida, o questionário 

objetivo composto de questões de marcações, sempre ao final com espaços para 

alguma colocação ou observações adicionais.   

Aos alunos foi questionado objetivamente sobre a importância dos 

conhecimentos sobre música discriminados pela pesquisa para sua formação como 

produtor cultural. Para estes, não foram propostas as questões semi-estruturadas, 

pois se referiam ao indivíduo que já está trabalhando e que não está (mais) 

cursando. 

Considera-se como interferência o fato de que todos os alunos entrevistados 

já tinham cursado ou estavam cursando a disciplina ‘Fundamentos da música’ que 

foi ministrada pelo presente pesquisador para duas turmas.  Para as turmas 

seguintes esta disciplina foi ministrada pelo professor Jupter Martins que seguiu 

basicamente o mesmo conceito (ver ementa, anexo 8.3).    

A aplicação dos questionários foi realizada entre o período de Junho de 2007 

a Novembro de 2007.  A seleção dos dezoito profissionais entrevistados foi uma 

escolha intencional, sendo estes profissionais caracterizados pelo pesquisador como 

sendo produtores/gestores58 culturais. O pesquisador compôs o conjunto de 

entrevistados através de acesso direto e indireto (indicação dos próprios 

entrevistados).  O universo é caracterizado por estes profissionais que trabalham 

majoritariamente com música há pelo menos dois anos.  Considerou-se não 

pertinente neste momento distinguir os profissionais quanto ao tempo de atuação no 

mercado, formação, atividades especificas como elaboração, execução, etc., 
                                                

 

58 Considera-se então que o Produtor Cultural tratado neste trabalho tem como características a 
atuação tanto na execução como na elaboração e planejamento de projetos culturais, e possui uma 
natureza generalista, articulando-se com diversas áreas do conhecimento.  Mediante esta situação 
faz-se pertinente utilizar o termo produtor/gestor para designar o profissional que se está estudando.  
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natureza da empresa em que trabalha (privada, ONG, governo, autônomo, etc.), da 

mesma maneira parâmetros como gênero, idade e classe social.  Portanto, 

considerou-se para a entrevista profissionais que atuam tanto na elaboração quanto 

na produção de um projeto, e às vezes simultaneamente nas duas ações.   

O questionário aplicado aos profissionais consistiu em: 

 

Questões semi-estruturadas 

1. Conte sua experiência na área e o que lhe motivou ou interessou a atuar 

nesse ramo. 

2. Quais principais preocupações, dificuldades e obstáculos do produtor 

quando se trabalha nesta área? 

3. Caso fosse freqüentar um Curso Superior de Produção Cultural que 

conhecimentos relativos à música gostaria de ter acesso?  

 

Questões objetivas  

Estão organizadas em dois grupos.  O primeiro grupo procura indicar um 

histórico do contato dos produtores com as artes, mais especificamente com a 

música.  Cunha (2005) identificou a importância dos antecedentes que influenciaram 

os produtores a escolher o campo da produção cultural para atuar. 

Esta autora tomando como base o conceito de Pierre Bourdieu59 sobre a 

influência da família e do ambiente social para a trajetória profissional, afirma que “a 

sensibilidade para questões relativas ao fazer artístico normalmente tem início ainda 

na infância ou na adolescência, quando se tem o acesso à fruição de bens culturais 

facilitado pela convivência social” (CUNHA, 2005, p.78). As duas primeiras questões 

                                                

 

59 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1974.   
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objetivas buscam justamente levantar este acesso às artes, especialmente a música, 

nos períodos citados tanto no ambiente familiar quanto na escola e nos 

relacionamentos do dia-a-dia.  

O segundo grupo de questões objetivas consiste em verificar os graus de 

importância atribuídos aos conhecimentos relacionados à música60 discriminados 

(Teoria e Percepção Musical, Prática Musical, História e Aspectos Sociais da 

Música, Tecnologia e Equipamentos Musicais e Sonoros, Leis e Apreciação Musical) 

em atividades majoritárias do produtor/gestor: a elaboração de projetos e a produção 

executiva ou execução de projetos.  

Estes estudos foram detalhados na seguinte forma: 

A - Teoria e Percepção Musical (Parâmetros musicais como melodia, ritmo, 

intensidade, timbre, etc. leitura de partituras, cifras, conhecimento básico de 

harmonia, solfejos e ditados) 

B - Prática Musical (Execução de algum instrumento ou canto, mesmo que 

amadorísticamente, em aulas, apresentações, etc.)  

C - História e Aspectos Sociais da Música (História dos gêneros musicais, 

compositores, intérpretes e grupos musicais. Relações entre música, cultura, 

sociedade e mercado)  

D - Tecnologia e Equipamentos Musicais e Sonoros (Equipamentos e computadores 

utilizados em shows e gravações) 

E – Leis relacionadas à música (Direitos autorais, leis de incentivo que possam ser 

aplicadas a projetos musicais, documentações fiscais, etc.) 

F – Apreciação Musical (ouvir música atenta e criticamente)  

                                                

 

60  Ao observar os saberes que estão presentes no ambiente de trabalho do produtor/gestor e que 
articulam com a música de alguma forma, estas foram as áreas que se apresentaram mais 
proeminentes. 
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Aplicou-se a questão sobre a importância dos conhecimentos relacionados à 

música também aos estudantes do curso de forma a procurar uma triangulação com 

as respostas dos profissionais. Esta questão adaptada ao contexto do estudante não 

apresentou a necessidade de se discriminar o grau de importância de determinado 

conhecimento, assim como atribuir a importância à elaboração ou à produção 

executiva.  Considerando que, em princípio, este estudante ainda não possui uma 

experiência profissional não seria possível obter resposta fidedigna para este grau 

de detalhamento que foi requerido no questionário dos profissionais. 



  
105

 
4.2  Resultados da pesquisa  

Apresentam-se aqui os dados fundamentais ao objetivo deste estudo.  Estes 

dados compreendem as respostas às questões objetivas que tratam do grau de 

importância dos conhecimentos relacionados à música nas atividades de elaboração 

de projetos e de produção executiva/execução de projetos.  Em seguida, 

apresentam-se dados complementares que correspondem à formação musical do 

produtor cultural.  

4.2.1 Respostas dos profissionais em Produção Cultural – 

Conhecimentos relacionados à música  

Os dados estão apresentados em tabelas e gráficos que são acompanhados 

por comentários sobre os resultados. Nas duas tabelas abaixo, os dados estão 

discriminados em função da natureza das atividades e dispostos em percentuais.  

Para facilitar a visualização dos resultados, distinguiu-se as gradações em dois 

blocos, o de ‘maior relevância’ (muito importante e importante) e o de ‘menor 

relevância’ (pouco importante e sem importância). 

Tabela 1 
PERCENTUAL DE RESPOSTAS PARA PRODUÇÃO EXECUTIVA DE PROJETOS 

(%) 
Conhecimentos/Graus Muito importante Importante Pouco importante Sem importância 
A - Teoria e Percepção 
Musical 

11,8 17,6 58,8 11,8 

B - Prática Musical 17,6 35,3 47,1 5,9 
C - História e Aspectos 
Sociais da Música 

29,4 52,9 17,6 0 

D - Tecnologia e 
Equipamentos Musicais 
e Sonoros 

82,4 17,6 5,9 0 

E - Leis 76,5 5,9 17,6 0 
F - Apreciação Musical  52,9 47,1 0 0 
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Em relação à Teoria e Percepção Musical, a maior parte das indicações dos 

entrevistados se concentra no bloco ‘menor relevância’ sendo que mais da metade 

considera pouco importante este conhecimento nas tarefas de execução.  

Em Prática Musical, as indicações mostram um maior equilíbrio entre os graus 

‘importante’ e ‘pouco importante’, entretanto tendendo para este último.  

Em História e Aspectos Sociais da Música, a grande maioria das indicações 

se concentra no bloco ‘maior relevância’, sendo o grau ‘importante’ contendo metade 

das indicações. Do mesmo modo, o item Tecnologia e Equipamentos Musicais e 

Sonoros concentra neste bloco quase todas as indicações, tendo a maior indicação 

para o grau ‘muito importante’ com mais de 80%.  

Seguindo a mesma tendência, o item Leis apresenta no item ‘muito 

importante’ mais de 70% das indicações.  Em Apreciação Musical, todas as 

indicações se concentram no bloco ‘maior relevância’ e a distribuição entre os graus 

‘muito importante’ e ‘importante’ é bastante equilibrada.  

Resumo: Para a Produção executiva de projetos, as categorias Historia da 

Música e Aspectos Sociais, Tecnologia e Equipamentos Sonoros, Leis e Apreciação 

Musical apresentaram-se como sendo de ‘maior relevância’.  A categoria Prática 

Musical apresentou-se de maneira equilibrada entre os dois blocos.  Teoria e 

percepção musical apresentaram-se como sendo de ‘menor relevância’. 
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Tabela 2 

PERCENTUAL DE RESPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS (%) 
Conhecimentos/Graus Muito importante Importante Pouco importante Sem importância 
A - Teoria e Percepção 
Musical 

5,9 5,9 52,9 35,3 

B - Prática Musical 11,7 17,6 47,1 23,5 
C - História e Aspectos 
Sociais da Música 

88,2 11,7 0 0 

D - Tecnologia e 
Equipamentos Musicais 
e Sonoros 

41,2 52,9 5,9 0 

E - Leis 88,2 11,7 0 0 
F - Apreciação Musical  58,9 41,2 0 0 

   

Em relação à Teoria e Percepção Musical, quase todas as indicações dos 

entrevistados se concentram no bloco ‘menor relevância’ sendo que mais da metade 

considera pouco importante este conhecimento nas tarefas de elaboração.  Na 

Prática Musical a maior parte das indicações também se encontra no bloco ‘menor 

relevância’.  

Em História e Aspectos Sociais da Música, todas as indicações se 

concentram no bloco ‘maior relevância’, sendo o grau ‘muito importante’ contendo 

quase 90 % das indicações. Do mesmo modo, o item Tecnologia e Equipamentos 

Musicais e Sonoros concentra quase todas as indicações neste bloco. Observa-se 

um equilíbrio entre os graus ‘muito importante’ e ‘importante’, tendendo a este 

último. 

Seguindo a mesma tendência, os itens Leis e Apreciação Musical concentram 

todas as indicações no bloco ‘maior relevância’.  A diferença entre estes itens é que 

em Leis quase 90% das indicações são para o grau ‘muito importante’ enquanto que 

em Apreciação musical a distribuição entre os graus ‘muito importante’ e ‘importante’ 

é mais equilibrada, com maioria das indicações para o grau ‘muito importante’. 

Resumo: Para a elaboração de projeto, as categorias Historia da Música e 

Aspectos Sociais, Tecnologia e Equipamentos Sonoros, Leis e Apreciação Musical 
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apresentaram-se como sendo de ‘maior relevância’.  As categorias Prática musical e 

Teoria e Percepção Musical apresentaram-se como sendo de ‘menor relevância’. 

Como se trata dos mesmos dados, o resultado é o mesmo apresentado 

anteriormente. Porém, a apresentação pelos gráficos a seguir permite uma melhor 

visualização e comparação entre as duas atividades.  Cada item de conhecimento 

relacionado à música está disposto separadamente: 

A – TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL 

Tabela 3  
Graus de 

importância Valores em % 

 

Execução Elaboração

 

Muito importante 11,76

 

5,88

 

Importante 17,64

 

5,88

 

Pouco importante 58,82

 

52,94

 

Sem importância 11,76

 

35,29

      

Gráfico 1 

Teoria e Percepção musical

0

10
20

30
40

50

60
70

80
90

100

M
uit

o 
im

po
rta

nt
e

Im
po

rta
nt

e

Pou
co

 im
po

rta
nt

e

Sem
 im

po
rtâ

nc
ia

Graus de importância

P
er

ce
nt

ua
l d

e 
re

sp
os

ta
s

Execução

Elaboração

  

Para ambas as ações a maior parte das indicações concentram-se no grau 

‘pouco importante’.  A Teoria e Percepção Musical são, portanto, consideradas de 
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menor relevância para ambas as atividades ainda que tenha demonstrado maior 

importância na execução do que na elaboração. 

B – PRÁTICA MUSICAL 

Tabela 4 
Graus de 

importância Valores em % 

 

Execução Elaboração

 

Muito importante 17,64

 

11,76

 

Importante 35,29

 

17,64

 

Pouco importante 47,06

 

47,06

 

Sem importância 5,88

 

23,53

  

 Gráfico 2 
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Apresentam a mesma tendência a categoria Teoria e Percepção Musical, a 

Prática Musical também foi considerada de menor relevância para ambas as 

atividades ainda que tenha demonstrado maior importância na execução do que na 

elaboração. 
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C – HISTÓRIA DA MÚSICA E ASPECTOS SOCIAIS 

Tabela 5 
Graus de 

importância Valores em % 

 
Execução Elaboração

 
Muito importante 29,41

 
88,23

 
Importante 52,94

 
11,76

 

Pouco importante 17,64

 

0

 

Sem importância 0

 

0

  

Gráfico 3 

Historia e aspectos sociais

0

10
20

30

40
50

60

70

80
90

100

M
uit

o 
im

po
rta

nt
e

Im
po

rta
nt

e

Pou
co

 im
po

rta
nt

e

Sem
 im

po
rtâ

nc
ia

Graus de importância

P
er

ce
nt

ua
l d

e 
re

sp
os

ta
s

Execução

Elaboração

  

Quase todas as indicações concentram-se no bloco ‘maior relevância’.  Nota-

se que este conhecimento foi considerado para elaboração como muito importante 

pela maioria dos entrevistados.  Enquanto que para a execução o maior número de 

indicações se encontra no grau ‘importante’. 

Ou seja, este item ainda que seja de maior relevância para as duas 

atividades, este conhecimento é considerado mais importante para a elaboração do 

que para execução.  
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D – TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS SONOROS 

Tabela 6 
Graus de 

importância Valores em % 

 
Execução

 
Elaboração 

Muito importante 82,35

 
41,17

 
Importante 17,64

 
52,94

 

Pouco importante 5,88

 

5,88

 

Sem importância 0

 

0

  

Gráfico 4 
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Apesar da mesma concentração de indicações no bloco ‘maior relevância’, de 

modo inverso ao item História e Aspectos Sociais da Música, este item para a 

execução foi considerado ‘muito importante’ pela maioria.  Enquanto que para a 

elaboração o maior número de indicações se encontra no grau ‘importante’. 

Ainda que este item seja de maior relevância para as duas atividades, este 

conhecimento é considerado mais importante para a execução do que para 

elaboração. 
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E – LEIS RELACIONADAS À MÚSICA 

Tabela 7 
Graus de 

importância Valores em % 

 
Execução Elaboração

 
Muito importante 76,47

 
88,23

 
Importante 5,88

 
11,76

 

Pouco importante 17,64

 

0

 

Sem importância 0

 

0

  

Gráfico 5 
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Quase todas as respostas se concentram no bloco ‘maior relevância’ e no 

grau “muito importante”.  A pesquisa aponta que para a elaboração se exige mais 

conhecimento sobre Leis do que para a execução.   
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F – APRECIAÇÃO MUSICAL 

Tabela 8 
Graus de 

importância Valores em % 

 
Execução Elaboração

 
Muito importante 52,94

 
58,82

 
Importante 47,06

 
41,17

 

Pouco importante 0

 

0

 

Sem importância 0

 

0

  

Gráfico 6 
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Todas as respostas se concentram no bloco ‘maior relevância’.  Os resultados 

demonstram um equilíbrio entre os graus “importante e “pouco importante”, assim 

como foi dada uma importância equilibrada para as duas atividades execução e 

elaboração.
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4.2.2  Respostas dos profissionais em Produção Cultural – Formação Cultural  

O inicio deste questionário procura indicar um histórico do contato dos 

produtores com as artes, mais especificamente com a música.  Cunha (2005) 

identificou a importância dos antecedentes que influenciaram os produtores a 

escolher o campo da produção cultural para atuar. 

Apesar dos contextos sócio-culturais e econômicos influenciarem na 

possibilidade de acesso aos bens culturais “existem modos de poder e processos de 

acumulação baseados na cultura, nos quais o fato de que a cultura pode ser capital 

e possui valor está muitas vezes oculto e dissimulado” (FEATHERSTONE apud 

CUNHA, 2005, p.75).  

Cunha afirma que existem “possibilidades de percursos profissionais 

diferenciados, tanto em razão das condições econômicas e sociais quanto do 

processo de formação dos sujeitos, no acúmulo de capital cultural advindo da família 

ou adquirido posteriormente na escola” (ibidem, p.76).   

Para as duas primeiras questões objetivas propostas neste estudo (4a e 4b, 

anexo 8.4.1) se toma como referência o posicionamento desta autora quando 

considera que são os primeiros ambientes sociais (escolar, familiar e comunitário) 

que sensibilizam o individuo como futuro apreciador e consumidor de cultura.    

Esses ambientes podem contribuir no processo de escolha profissional 
para o campo cultural ao proporcionarem o contato com o fazer artístico, 
mesmo que este seja por meio de atividades amadoras e não 
necessariamente profissionais.  Tornam-se, portanto, um dos importantes 
elementos incentivadores para a tomada de decisão como profissionais da 
cultura. (Ibidem, p.75)   

Estas questões buscam justamente levantar este acesso às artes, especialmente 

à música, nos períodos citados tanto no ambiente familiar quanto na escola e nos 

relacionamentos do dia-a-dia. 
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Em relação á primeira questão (4a) que se refere ao contato através da família:  

 
4 entrevistados indicaram não ter tido contato com nenhuma das modalidades 

artísticas apresentadas; 

 
14 entrevistados indicaram ter contato com modalidades artísticas através da 

família; 

 

Dos 14 que tiveram contato ocorreram 13 marcações para música, 7 marcações 

para o teatro, 4 marcações para artes visuais, 6 marcações para dança. As 

modalidades que foram acrescidas na opção ‘outras manifestações artísticas’ e 

que tiveram 1 marcação foram cinema, ópera, circo e teatro de bonecos; 

 

A maneira como ocorreu o contato foi principalmente com audição de discos e 

rádio (8 indicações); 

 

Também foram citadas outras formas como ‘tocando violão’ (2), ‘tocando 

bandolim’ (1), assistindo a apresentações musicais (2) e aulas particulares (1). 

Em relação à segunda questão (4b) que se refere ao contato através da 

escola e do dia-a-dia: 

 

4 entrevistados indicaram não ter tido contato com nenhuma das modalidades 

artísticas apresentadas; 

 

14 entrevistados indicaram ter contato com modalidades artísticas através da 

família; 

 

Dos 14 que tiveram contato ocorreram 13 marcações para música, 5 marcações 

para o teatro, 4 marcações para artes visuais, 4 marcações para dança e 1 

marcação para recital de poesia (esta foi acrescida pelo entrevistado no item 

‘outras manifestações artísticas’); 

 

As maneiras mais indicadas de como ocorreram o contato foram assistindo e 

participando de apresentações musicais na escola (5), ‘tocando violão’ (3) e 
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aulas de música na escola (3).  Outras formas também foram citadas como: 

tocando em banda marcial na escola (1), indo a shows com amigos (1), 

participando de corais (1), aulas teoria e percepção (1), aulas de percussão (1), 

aulas de canto (1), aulas de violão (1), freqüentando escola de música (1), 

fazendo música para peças de teatro (1), na igreja evangélica (1), tocando com 

amigos (1) e ambiente de produções musicais (1).  

Através destas questões destaca-se a importância dos familiares 

proporcionarem a prática de ouvir música através de discos e rádio sendo 

mencionado por metade dos entrevistados.  Fora do circulo familiar, diversas outras 

formas foram consideradas tendo como principais contatos as atividades musicais 

na escola. 

Portanto, observa-se que a relação com a música no período da infância e 

adolescência do indivíduo parece ter sido crucial para sua escolha no campo da 

produção cultural.  Resultado este já constatado por Cunha (2005).   
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4.2.3 Respostas dos estudantes  

Em função da estrutura da questão (indicação somente de quais 

conhecimentos são importantes) apresentam-se os resultados num único gráfico 

comparando o número de indicações atribuídas a cada categoria.  

Gráfico 7 
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Dos 105 alunos que compõem o universo das quatro turmas que cursam a 

grade curricular atual, a questão foi apresentada a 57 alunos. As categorias Teoria e 

Percepção Musical e Prática Musical receberam praticamente o mesmo numero de 

indicações (22 e 21, respectivamente) como importantes para a formação. 

Com maior número de indicações estão as categorias História e Aspectos 

Sociais da Música (42), Tecnologia e Equipamentos Musicais e Sonoros (42), e Leis 

(48), tendo esta última um pouco mais de indicações. A categoria Apreciação 

Musical teve um número intermediário de indicações (31). Comparando com o 

resultado apresentado pelos profissionais se pode dizer que se manteve a tendência 

de maior valorização às categorias História e Aspectos Sociais da Música, 
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Tecnologia e Equipamentos Musicais e Sonoros, e Leis.  Apresentou-se uma menor 

valorização para Teoria e Prática Musical.  A categoria Apreciação Musical 

apresentou resultado discrepante dos profissionais, pois foi considerada por estes 

como um aspecto dos mais importantes enquanto que para os estudantes não teve 

tantas indicações. 
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4.3 Discussão (Análise e Interpretação) dos Resultados:   

O resultado apresentado pela entrevista com os produtores expôs quadros 

ligeiramente distintos entre a execução e a elaboração de projetos.  Em comum, 

verifica-se uma tendência à valorização de quatro categorias: História e Aspectos 

Sociais da Música, Tecnologia e Equipamentos Musicais e Sonoros, Apreciação 

Musical e Leis.  As categorias Teoria e Percepção Musical e Prática Musical se 

revelaram de menor importância.  Do mesmo modo, a resposta dos estudantes do 

curso em relação à importância das categorias de conhecimento relacionados a 

música revela a mesma tendência de maior valorização das quatro categorias 

apontadas pelos profissionais (exceto a Apreciação musical que das quatro teve 

menor indicação), e também de menor valorização das duas categorias mais ligadas 

à técnica musical, à Teoria e Percepção Musical e à Prática musical.  Visto isso, vale 

salientar que as áreas indicadas como importante possuem grande extensão em 

termos de conteúdo e que não há espaço neste estudo para o aprofundamento de 

cada uma delas.    

Na rotina da produção executiva de um projeto, que consiste principalmente 

em ações de coordenação, conhecer teoria musical e tocar algum instrumento não é 

relevante, no sentido de que não influenciará na ação de coordenar, por exemplo.  

Porém, deve-se levar em consideração que uma atividade desta natureza promove 

também um contato direto com o músico, aquele que domina a teoria e a técnica, e 

nesta relação um mínimo de conhecimentos teórico-musicais pode vir a representar 

um ponto em comum para a conversação e resolução de problemas em 

determinadas circunstâncias.  Para Daniel Torres, um dos entrevistados, “o produtor 

que também é músico ou conhece um pouco de música possui um diferencial para a 
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área musical [...]. É algo que agrega valor ao seu trabalho. Ele pode passar o som61 

de um instrumento, pode ajudar a encontrar um timbre mais adequado, sugerir algo 

num arranjo, etc.” Outro entrevistado, Raphael Santana, também afirma que “tocar 

não é necessário para o produtor, mas se você toca, a disposição para troca de 

idéias e para cooperação com o trabalho é muito maior”. Sérgio Lousada divide a 

mesma opinião: “É muito mais fácil para o músico aceitar a opinião de quem toca do 

que daquele que não sabe nada de música [...]”.  Parece que a identificação de seus 

pares contribui para um bom relacionamento profissional. Segundo estes 

depoimentos, o músico ao reconhecer no produtor outro músico torna-se mais 

receptivo cooperando para um trabalho de equipe mais eficiente. 

Diferente da rotina de execução, na elaboração de projetos não há 

necessariamente contato direto com o músico nem existe a ansiedade muito comum 

às apresentações musicais.  O estudo revelou que o conhecimento, tanto da teoria 

quanto da prática musicais, não tem influência na elaboração de um projeto, pois em 

princípio não irá acarretar em prejuízos nem benefícios para esta ação. 

Visto esse semelhante quadro entre Teoria e Percepção Musical e Prática 

Musical é lançada a seguinte questão: até que ponto o caráter generalista do 

produtor/gestor deve incluir o aprendizado de teoria e prática musicais? O fato de 

um produtor/gestor, também ser músico garante resolver eventuais questões na 

execução de um projeto? Estas são questões relacionadas diretamente à prática do 

ofício, mas em relação à valorização de um tipo de música em que o grau de 

conhecimento teórico e técnico musical é bastante valorizado, pelo menos pelos 

músicos (exemplo, a música de concerto), será que o produtor nada deve conhecer 

                                                

 

61 Termo utilizado principalmente em shows e apresentações que exigem amplificação do som.  
Significa tocar um instrumento para que o técnico de som regule os volumes de saída do som do 
instrumento para o palco e para a platéia, equalização, etc.  
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sobre isso? Supondo uma produção de uma apresentação desta natureza, porém 

com baixos recursos, situação esta onde o produtor muitas vezes assume várias 

atribuições [...]. Como lidar, por exemplo, com a distribuição correta de partituras 

para os naipes? Ou com transporte de um contrabaixo acústico ou com um 

deslocamento de um piano sem saber a importância da afinação?  Ou mesmo numa 

situação imprevista como avaliar se um roadie62 sabe afinar ou tocar um 

instrumento? Como um produtor abordaria tais questões sem nenhum conhecimento 

da teoria ou da prática musical?  São questões que podem ser vistas sob a 

perspectiva de específicas convenções de um ambiente de trabalho. O 

conhecimento das convenções de uma modalidade artística define-a, e 

conseqüentemente, seleciona os agentes em função de conhecer a ‘língua 

convencional’ corrente nesta arte. As ‘convenções’ conhecidas por todos os 

envolvidos permitem a solução de problemas rapidamente (Becker, 1982).  Neste 

sentido, o conhecimento das ‘convenções’ do mundo da música podem ter sua 

validade em determinada situação. 

Dentre os itens que se apresentaram mais interessantes ao produtor/gestor, a 

História e os Aspectos Sociais da Música se destacaram.  Este item é constituído por 

diversos saberes, incluindo o conhecimento de hábitos e costumes, comportamentos 

e valores, conhecimento sobre aspectos econômicos, análise das tendências do 

mercado no que condiz ao público, entre muitos outros.  Em relação à elaboração de 

um projeto, esse conhecimento foi considerado muito importante no sentido de que 

ao demonstrar conhecer estes aspectos consegue-se fundamentar a proposta 

transparecendo maior fidedignidade à empresa ou órgão ao qual se propõe o 

projeto. Como afirma Lu Araújo: “Hoje em dia para desenvolver bons projetos deve-

                                                

 

62 Funcionário encarregado do trabalho pesado nos espetáculos: montar e carregar equipamentos, 
afinar instrumentos,etc. 
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se ter fundamento e coerência. Ao exigir ou pedir a um patrocinador que acredite no 

seu projeto você deve estar muito bem fundamentado”.  Além disso, este tipo de 

informação contribui para o estudo da viabilidade do projeto quando, por exemplo, 

se combinam dois artistas de estilos diferentes num mesmo evento.   

Pode-se entender que as opiniões favoráveis à importância da História e 

Aspectos Sociais da Música levam em consideração também uma atitude 

empreendedora de ir aos shows, olhar, procurar conhecer como o mercado funciona 

conhecer os bastidores, quem são as pessoas que compõem este mercado, como é 

o perfil do público de tal evento, etc. Tudo isso contribui para a formação do 

conhecimento deste profissional. 

Em relação á Tecnologia e Equipamentos Musicais e Sonoros, a importância 

dada a esse item se refere mais ao conhecer do que ao manipular.  O 

desenvolvimento dos recursos tecnológicos nos últimos anos teve como 

conseqüência uma necessidade de formação de técnicos de som, técnicos de luz, 

roadies, e outras especialidades envolvidas num espetáculo, e essa condição fez 

com que o produtor passasse a assumir um posicionamento de organizador de 

todos esses funcionários de modo que consigam trabalhar de modo coordenado.  

Para tal, os entrevistados revelaram que não é necessário “saber apertar os botões”, 

mas sim conhecer os conceitos envolvidos, conhecer os equipamentos básicos, e ter 

consigo uma rede de especialistas com quem possa contar de acordo com a 

necessidade. No âmbito da elaboração de projetos, esse conhecimento é 

fundamental principalmente para o dimensionamento dos projetos com intuito de 

elaborar corretamente um orçamento. 

Todas as respostas para Apreciação Musical nas duas atividades do produtor 

/gestor se apresentaram nas gradações muito importante e importante.  As 
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entrevistas revelaram que conhecer música no sentido de saber distinguir os estilos 

musicais, a instrumentação, os artistas e músicos, é algo importante a esse 

profissional.  Esta informação reflete o gosto por ouvir música e se interessar em 

apontar os aspectos que chamam mais atenção nas músicas, entretanto na 

condição desta pesquisa este resultado pode estar mascarando a real necessidade 

deste conhecimento para as atividades de produção, pois não é possível distinguir a 

importância do gosto pessoal da importância para o trabalho.  Em contraponto às 

respostas apresentadas, Álvaro Nascimento (2007) afirma que “a questão da 

apreciação é importante que você saiba [...] mas dá pra andar sem ter uma coisa ou 

outra”. Ou seja, na opinião deste, a apreciação é importante, mas sua falta não 

impossibilita o trabalho. 

Em relação às Leis relacionadas à música (no sentido apresentado na página 

49) a importância dada a elas pelos entrevistados revela o quanto é essencial este 

assunto, principalmente na atividade de elaboração de projetos. O resultado é 

coerente com as referências citadas nos capítulos anteriores que afirmam que a 

profissionalização do produtor cultural está fortemente vinculada ao trabalho sobre 

as leis de incentivo à cultura utilizadas para obtenção de patrocínio.  Além disso, as 

leis e regras que são previstas na elaboração, mas são aplicadas na produção 

executiva são o alicerce para a viabilidade dos projetos, como por exemplo, o ECAD 

a ser recolhido, declarações e documentações que devem ser tiradas e suas 

utilidades, a liberação dos eventos através de adequação à legislação municipal, 

recolhimento de imposto junto ao INSS, etc. Vale chamar a atenção para o fato de 

que a ênfase nas leis significa possibilidade real de trabalho e de sustentabilidade 

sem a qual a profissionalização fica comprometida. 
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Uma das questões da parte semi-estruturada do questionário tem como 

objetivo triangular com as respostas objetivas indicadas na segunda questão do 

questionário (5a e 5b) que trata da importância das categorias: “Caso fosse 

freqüentar um curso superior em Produção Cultural o que você gostaria de ter 

acesso os conhecimentos relacionados à música?” Por ser uma pergunta aberta, 

apresentou nas suas respostas diversos assuntos específicos representando uma 

confirmação da tendência detectada e um aprofundamento dos tipos de 

conhecimentos musicais disponibilizados, o que enriquece significativamente a 

pesquisa. 

Podemos notar que a maioria dos tópicos apresentados para esta questão se 

concentram nos itens Historia e Aspectos Sociais da Música e Tecnologia e 

Equipamentos Musicais e Sonoros, resultado este em concordância com os gráficos 

da segunda questão objetiva denominada ‘quais itens de maior importância?’ 

Os itens Leis e Apreciação Musical obtiveram uma contagem um pouco 

menor, apesar das respostas para a segunda questão objetiva (sobre os graus de 

importância, 5a e 5b).   

Confirmando o resultado dos gráficos, os itens Teoria e Percepção Musical e 

Prática Musical obtiveram as menores indicações para a pergunta em questão. 

Alguns assuntos se referem à mesma categoria, como por exemplo, sociologia 

da cultura e historia da música popular, dois assuntos que constituem a área 

História e Aspectos Sociais da Música.  Em seguida, o que foi apresentado como de 

interesse pelos entrevistados em:    
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- Historia e Aspectos Sociais da Música 

Recebeu 13 indicações.  A maioria das respostas apresentou os termos 

História da música ou Historia dos gêneros musicais, sendo que também se 

levantaram questões sobre instrumentação predominante em determinado gênero, 

origens e principais características, o desenvolvimento e transformações estéticas.  

O termo Aspectos Sociais da Música também foi bastante citado tendo dois temas 

de grande extensão: Política e sociologia da cultura e Comércio de música, 

Veículos de divulgação e Marketing aplicado a produtos musicais.  Outros temas 

específicos também citados foram história da música brasileira, o samba como 

gênero musical e suas variações, assim como gêneros que contribuíram para sua 

formação como Lundu e Maxixe, música erudita européia e sua influência na 

formação dos gêneros e estilos musicais, instrumentação predominante em 

determinado gênero e suas principais características, e o desenvolvimento e 

transformações estéticas musicais.   

- Tecnologia e Equipamentos Musicais e Sonoros  

Para este item é importante considerar que o conceito de produção musical 

está bastante relacionado às tecnologias e equipamentos sonoros, mas não 

exclusivamente. Visto isso, se torna pertinente incluir neste item também aspectos 

da produção musical (ver o texto ‘Sobre produção musical’, p.71) que podem não 

estar diretamente ligados à tecnologia.  Assim sendo, podemos contabilizar 14 

vezes citações relacionadas a este tópico.  O termo conceitos de áudio e similares 

foram citados 8 vezes.  Conhecer os equipamentos de som, sua manutenção e 

manipulação, assim como a logística envolvida também foram citados. Outros 

termos apresentados foram conhecimentos em produção musical, questões 

executivas, questões artísticas e termos relativos a relacionamento interpessoal e 
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de equipe. Um entrevistado citou novas tecnologias ligadas a música e seus 

impactos culturais.   

- Leis 

Com 6 citações.  Foi unânime a pontuação atribuída aos direitos autorais, 

assim como outros assuntos relacionados como legislação para fomento e diretrizes 

políticas para o mercado musical.  

- Apreciação Musical  

Com 5 citações, as descrições se resumem em distinguir e conhecer os 

diversos estilos musicais, com citações quanto à diversidade musical brasileira e 

desenvolver a sensibilidade para a música.  

- Prática Musical 

Foram cinco citações que requisitavam noções de ritmo, canto, percussão ou 

piano. Um entrevistado sugeriu que fosse abordado “um assunto (ou disciplina) que 

trate, de maneira geral, sobre instrumentos musicais mais populares como violão, 

flauta, cavaquinho, teclado, etc.”.    

-Teoria e Percepção Musical 

Um único entrevistado citou noções básicas de teoria e linguagem musical.  

Portanto, considera-se que essa questão “Caso fosse freqüentar um curso 

superior em Produção Cultural o que você gostaria de ter acesso os conhecimentos 

relacionados a música?” confirmou o quadro de interesses já apresentado nas 

tabelas e nos gráficos aprofundando um pouco as temáticas e levantando assuntos 

mais específicos. 
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5 CONTRIBUIÇÕES PARA UMA PROPOSTA CURRICULAR DE MÚSICA  

Elaborar um currículo ou programa para um determinado curso não é tarefa 

simples. Deve-se levar em consideração que na implementação deste currículo ou 

programa estão em jogo interesses dos mais diversos agentes envolvidos sejam 

professores, alunos, coordenações, direção, etc. Sob tal perspectiva, julga-se 

prudente para este trabalho limitar-se a apresentação de tópicos e questionamentos 

sobre os aspectos relevantes da área musical revelados na pesquisa, e que possam 

contribuir para a discussão em torno de uma proposta curricular de música para o 

curso superior em Produção Cultural, no momento mais apropriado, e a quem 

interessar.  Em nosso caso, tratamos especialmente do curso oferecido pelo CEFET-

Química, unidade Nilópolis. 

Será apresentado em seguida a que etapas de um planejamento de ensino 

este estudo se relacionam, assim como diretrizes educacionais relacionadas e 

questões relativas a conteúdos e abordagens.  As ementas das disciplinas 

relacionadas à música e principais práticas curriculares da disciplina “Fundamentos 

da Música” durante o período de 2005/2 a 2007/1 estão descritas no anexo 7.3.  

Logo, este capítulo está organizado da seguinte maneira: 

 

Planejamento de Ensino 

 

Diretrizes educacionais  

 

Abordagens quanto a conteúdos apresentados 

 

Questões e reflexões 
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5.1 Planejamento de Ensino  

É importante observar a que etapas do planejamento de ensino nossa 

pesquisa se relaciona e se insere já que nosso objetivo não é abarcar a estrutura 

completa do planejamento.  

Turra et al.(1985, p.26) discrimina sucintamente as fases de um planejamento 

de ensino focalizando elementos importantes em cada uma delas.  São três as fases 

que compõem o planejamento: Preparação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento.  

Pode-se visualizar melhor a relação entre os elementos de cada fase no fluxograma 

abaixo: 

 

Figura 2: Fluxograma do planejamento de ensino.  Fonte: Turra et al.(1985, p.26) 

Os limites de nossa pesquisa encontram-se na primeira fase, a da 

preparação.  Não trataremos aqui das fases de desenvolvimento e de 

aperfeiçoamento.  Da mesma forma, a competência docente para tal planejamento 
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curricular não é abordada neste estudo, visto que merece um aprofundamento maior 

envolvendo aspectos como formação de professores de música, por exemplo. 

Turra et al. caracteriza a fase de preparação como o momento da previsão de 

todos os passos que concorrem para assegurar a sistematização, o 

desenvolvimento e a concretização dos objetivos previstos.  Ela é subdividida em 

seis partes: Objetivos, Seleção e Organização de Conteúdos, Seleção e 

Organização de Procedimentos de Ensino, Seleção de Recursos, Seleção de 

Procedimentos de Avaliação e Estruturação de Plano de Ensino. A etapa 

‘conhecimento da realidade’ se encontra anterior à fase de preparação por que é um 

pré-requisito essencial ao planejamento de ensino. 

Como o objetivo da pesquisa é identificar as necessidades dos conteúdos de 

música necessários para o desenvolvimento do referido curso, nossas discussões e 

sugestões se direcionam para as seguintes etapas da fase de preparação: a 

determinação dos objetivos e para a seleção e organização dos conteúdos, além do 

conhecimento da realidade.  De tal forma que as etapas seguintes devem ficar a 

cargo de pesquisas posteriores e dos próprios agentes envolvidos diretamente com 

este currículo de música. 

Como citado acima, o conhecimento da realidade é condição prévia para 

desenvolver um planejamento didático e que atenda às necessidades do aluno.  

Para tal, é necessário um “balanço sistemático das características, condições e 

problemas da realidade em que vai atuar” (TURRA, 1985, p.28).  Os três primeiros 

capítulos desta dissertação se referem diretamente a este processo.  Só seria 

possível propor questões de interesse ao produtor cultural se o conhecêssemos 

mais detalhadamente, portanto pode-se dizer que se efetuou, inicialmente, o que 

Turra denomina como ‘Sondagem’: “A averiguação dos fatores básicos de influência, 
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a coleta de dados, a utilização de fontes de referência, a constatação de fatos 

relevantes, etc. [...] O levantamento de dados e fatos importantes de uma realidade 

que possam ser interpretados, constitui a sondagem (grifo do autor)”. (TURRA, 

1985, p.28) 

A seleção e organização dos conteúdos serão discutidas a partir de duas 

perspectivas, a do profissional e da instituição de ensino.   

A pesquisa aplicada aos produtores e também aos estudantes de produção 

cultural nos indicou a natureza dos conteúdos de maior importância.  Como visto no 

capítulo anterior, as categorias apontadas como mais relevantes foram História e 

Aspectos Sociais, Tecnologia e Equipamentos Musicais, Apreciação Musical e Leis.  

O feedback principalmente dos produtores atuantes no mercado atualiza os dados 

quanto às necessidades e as demandas que rapidamente se estabelecem num 

mercado dinâmico como o da cultura.   

Turra et al. (1985, p.28) considera que as informações significativas da 

realidade não correspondem somente às necessidades, mas também às aspirações.  

Não foi objetivo da pesquisa verificar as aspirações dos produtores culturais, porém 

as aspirações da instituição de ensino em questão são apresentadas de maneira 

clara através de seus objetivos, finalidades e concepções metodológicas e possuem 

o intuito não só de formar simplesmente profissionais para o mercado de trabalho, 

mas também de formar cidadãos providos de pensamento crítico.  
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5.2  Diretrizes Educacionais   

Tomamos como principal documento de referência para as diretrizes 

educacionais o projeto pedagógico do Curso Superior em Produção Cultural do 

CEFET-Química, unidade Nilópolis.  O objetivo geral expresso no projeto 

pedagógico é de que “o Curso Superior de Tecnologia em Produção Cultural visa à 

formação acadêmica de profissionais com conhecimento teórico e prático nas áreas 

de conhecimento das Artes, das Ciências e dos Esportes [...]” (BRASIL, 2006, p.11).  

Dos objetivos específicos podemos destacar aqueles que possuem aplicação direta 

dos conhecimentos considerados relevantes na pesquisa: 

 

Gerenciar planos estratégicos de inserção na área da cultura de instituições 

públicas e de empresas privadas 

 

Elaborar projetos culturais nas áreas de artes [...] 

 

Preservar e resgatar bens culturais regionais e locais 

 

Criar empreendimentos de serviços de produtos culturais (ibidem, p.11) 

Deste modo, o projeto pedagógico direciona a determinação dos objetivos 

mais amplos e os objetivos mais imediatos como os de disciplina, de unidade e de 

aula ficam a cargo do professor ou coordenador responsável pela área 

correspondente à música. 

Neste mesmo projeto pedagógico observa-se que os princípios do processo 

de ensino-aprendizagem apresentados estão calcados em quatro pilares da 

educação propostos pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI 

organizada pelo relatório de Delors (UNESCO) de 1996: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.  
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Aprender a conhecer pode ser entendido também como dispor de uma cultura 

geral vasta e, ao mesmo tempo, da capacidade de trabalhar em profundidade 

determinado número de assuntos, exercitar a atenção, a memória e o pensamento. 

Este é um processo que se liga cada vez mais à experiência do trabalho, à 

proporção que este se torna menos rotineiro (WERTHEIN e CUNHA, 2000). 

Este pilar está inteiramente de acordo com os conceitos que fundamentam o 

produtor/gestor cultural.  Para a maioria dos produtores entrevistados, possuir uma 

cultura geral vasta é fundamental.  Assim como estar preparado para estudar em 

profundidade assuntos muito específicos dentro do próprio meio musical como um 

projeto sobre um determinado compositor, ou sobre um determinado gênero 

musical.  O meio cultural é constituído de grande dinâmica, sujeito a uma série de 

situações novas exigindo cada vez mais do profissional a habilidade de aprender a 

conhecer.   

Para a UNESCO, conhecer e fazer são em larga medida indissociáveis. O 

segundo é conseqüência do primeiro.  Com o crescimento da importância dos 

serviços entre as atividades assalariadas e em que o trabalho na economia informal 

é constante, a noção de qualificação profissional deve ser mais ampla e sofisticada 

em relação a competências, e deve ser capaz de tornar as pessoas aptas a 

enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe (ibidem, 2000). 

Aprender a fazer é uma habilidade que vai possibilitar ao produtor agregar 

uma série de conhecimentos que se evidenciam nas mais diversas situações do 

ambiente de trabalho.  Em outras palavras, aprender a fazer é adquirir 

conhecimento.  



  
133

 
O terceiro pilar é aprender a viver juntos que consiste em “desenvolver a 

compreensão do outro e a percepção das interdependências, no sentido de realizar 

projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos” (ibidem, 2000). 

A gestão de recursos humanos, a percepção e a descoberta do outro é mais 

um fator fundamental para o trabalho de produtor/gestor.  As principais ações desse 

profissional (gerenciar, elaborar, acompanhar o artista) requerem esse entendimento 

de modo a poder trabalhar sobre os limites possíveis e prover as necessidades dos 

agentes envolvidos independente da posição hierárquica que venham a ocupar na 

equipe, desde os roadies, passando por técnicos, assessores, empresários, até o 

artista/músico.  A posição do produtor requer esta habilidade como pré-requisito 

para o trabalho. Um dos entrevistados, João Paulo Linhares (2007) afirma: 

“Trabalhamos em parceria e em conjunto praticamente o tempo inteiro, então antes 

de entrar no mercado o produtor já deve ter esta noção de grupo”.   

Por fim, o quarto pilar é aprender a ser.  Este pilar significa que a educação 

tem como papel essencial ‘conferir a todos os seres humanos a liberdade de 

pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação de que necessitam para 

desenvolver os seus talentos e permanecerem, tanto quanto possível, donos do seu 

próprio destino’ (WERTHEIN e CUNHA, 2000).  Este tipo de aprendizado estimula a 

segurança e a autonomia profissional.  No campo de trabalho com cultura tornar-se 

um consumidor crítico requer um aprimoramento da percepção estética e artística.  

“Toda arte é condicionada pelo seu tempo e representa a humanidade em 

consonância com as idéias e aspirações, as necessidades e as esperanças de uma 

situação histórica particular” (FISCHER, 1973, p.17). 
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A noção apresentada pelo quarto pilar contribui não só para o produtor, mas 

para que todos os agentes que trabalham na área artística e musical apurem suas 

percepções de maneira consciente para o momento em que vivemos e para as 

demandas reais da atualidade.  “A arte é necessária em virtude da sua magia, ao 

mesmo tempo, que é instrumento para o homem conhecer e mudar o mundo” 

(ibidem, p.20). 

No discurso que compõe os pilares da educação propostos pela UNESCO, 

pode-se observar expressões como “trabalhos em parceria”, “produção de 

conhecimento”, ”cultura geral”, “tarefas pouca rotineiras”, etc. Essas expressões 

possuem referência direta ao meio cultural, e que nos leva a acreditar que sem um 

preparo e uma visão crítica torna-se difícil desenvolver uma carreira neste ambiente.  

Desta maneira, percebe-se uma intersecção entre os objetivos da instituição e a 

realidade do campo de produção cultural.  Visto esse ponto comum, pergunta-se se 

os princípios apresentados são contemplados em sua totalidade.  A questão que se 

revela só pode ser mais bem respondida na medida em que o curso se desenvolve 

e, as disciplinas e seus parâmetros de trabalho vão sendo postos em prática. 
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5.3  Abordagens quanto ao conteúdo apresentado  

A partir dos resultados da pesquisa qualitativa se pode perceber quais os 

tipos de conhecimentos relativos à música apresentam-se mais necessários para 

estes dezoito produtores culturais entrevistados.  As quatro categorias História e 

Aspectos Sociais da Música, Tecnologia e Equipamentos Musicais e Sonoros, Leis, 

e Apreciação Musical revelaram-se importantes tanto para as tarefas de elaboração 

de um projeto quanto para a produção executiva.  Enquanto que as categorias 

Teoria e Percepção Musical e Prática musical apresentaram-se muito pouco 

importantes.  Este quadro qualitativo é ainda reforçado pelos resultados das 

entrevistas com os alunos que praticamente revelaram a mesma tendência.   

A pesquisa até este ponto teve como objetivo encontrar respostas para a 

questão inicial da dissertação: Os conhecimentos relacionados à música adquiridos 

pelo produtor cultural contribuem efetivamente para suas atividades profissionais 

específicas. Há, entretanto algumas ressalvas a se fazer. Esta pesquisa considera 

diversas naturezas de conhecimentos musicais (ver capítulo sobre Conhecimento 

Musical, p.42). O conhecimento musical referido está distribuído neste estudo em 

seis categorias das quais algumas respondem mais efetivamente à questão central 

(p.3) do que outras. Mesmo as categorias de conhecimento apresentados aqui como 

de maior relevância podem ter um maior ou menor valor de acordo com a atividade 

específica que o produtor está desempenhando.   
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Na busca por critérios63 para a escolha de determinados assuntos a serem 

abordados nas disciplinas relacionadas à música dois aspectos podem auxiliar: as 

necessidades expostas pelos profissionais já atuantes no mercado de trabalho de 

produção cultural, e as diretrizes educacionais do curso e da instituição como um 

todo.  O primeiro critério trata diretamente da realidade e da aplicação mais direta 

dos conhecimentos, enquanto o outro destaca também a formação cultural e a 

idealização de valores, que pode vir a influenciar na trajetória profissional. 

Visto isso, quais seriam os assuntos que tratam diretamente do trabalho dos 

produtores e também de sua formação?  As questões apresentadas nas entrevistas 

“Quais assuntos relativos à música você gostaria de ter acesso num curso superior 

em produção cultural” e “Quais principais obstáculos e dificuldades do trabalho do 

produtor cultural na área de música?” sugerem uma direção a ser tomada. 

Ao integrar as respostas destas duas questões apresentaram-se diversos 

temas. Pode-se considerar que os assuntos que tratam diretamente da atuação do 

produtor foram: 

 

Conceitos de áudio e conhecer os equipamentos de som, sua manutenção, 

manipulação, acondicionamento e transporte.  

 

Produção musical. 

 

Relacionamento interpessoal e equipe.  

 

Direitos autorais. 

                                                

 

63 Nota-se que a organização curricular do projeto pedagógico do curso distingue as disciplinas como 
de bases instrumentais, princípios básicos em artes, esportes e ciências, caráter cientifico, as de 
experimentação e vivencia dos conteúdos, elaboração e aplicação de projetos interdisciplinares 
sócio-políticos ou de lazer, e Aprimoramento e conclusão da formação em Tecnologia de Produção 
cultural (BRASIL, 2005).  Entretanto, para se pensar a variedade de assuntos sobre música torna-se 
mais pertinente distinguir os conhecimentos diretamente aplicados e daqueles que não 
necessariamente tem esta aplicação direta, mas que tratam de formação do cidadão crítico e que de 
certa forma pode vir a influenciar sua carreira.    
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Comercio de música, Veículos de divulgação e Marketing aplicado a produtos 

musicais. 

 
Política e sociologia da música e (da cultura).  

 
Gêneros musicais: instrumentação e principais características musicais. 

 

Um assunto (ou disciplina) que trate, de maneira geral, sobre instrumentos 

musicais, dos mais populares como violão, flauta, cavaquinho, teclado, etc. 

 

Tendências e aspectos sociais da música. 

Os assuntos seguintes se relacionam com a formação da cultura musical do 

produtor e com os princípios das diretrizes educacionais apresentadas no projeto 

pedagógico do curso: 

 

História da música brasileira. 

 

O samba como gênero musical e suas variações, assim como os gêneros que 

contribuíram para sua formação como Lundu e Maxixe. 

 

História da música erudita européia nos períodos barroco, clássico e romântico, e 

a influência na formação dos gêneros e estilos musicais posteriores. 

 

Desenvolvimento e transformações estéticas musicais. 

 

Novas tecnologias ligadas à música e seus impactos culturais. 

 

Legislação para fomento e diretrizes políticas para o mercado musical. 

 

Diversidade musical brasileira. 

 

Noções básicas de Teoria/Linguagem musical, ritmo, canto, percussão ou piano. 

 

Conceitos artísticos. 

 

Desenvolvimento da sensibilidade musical. 
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5.4 Questões e reflexões  

Questões mais específicas não foram contempladas até o momento, mas que 

podem ser levantadas no sentido de procurar enriquecer uma proposta curricular de 

música.  Portanto, baseado no quadro apresentado pela pesquisa alguns 

questionamentos são colocados em seguida: 

1. Alguns temas que tratam diretamente do dia-a-dia e da prática do 

produtor/gestor podem ser ministrados por especialistas nas suas áreas 

específicas: conceitos de áudio por técnicos e engenheiros de som, direitos 

autorais por advogados, comércio e marketing em música por publicitários, 

tendências e aspectos sociais por historiadores e sociólogos.  Visto isso caberia 

ao professor de música abordar tais temas? 

2. Vale destacar a distinção entre Produção Musical e Produção Executiva já 

descrita no corpo do texto (seção 3.5), entretanto o termo Produção Musical foi 

bastante citado pelos entrevistados como uma analogia à função de Produção 

Executiva de shows.  Como tratar esta expectativa por parte dos alunos no 

sentido de cursarem a disciplina Produção Musical? Será que esta disciplina 

deve conter também a Produção Executiva?  Que implicações teriam a 

Produção Executiva em Música ao ser ministrada pelo professor de música e 

não por um produtor executivo? 

3. Seria pertinente a Prática Musical e a Teoria e Percepção Musical serem 

oferecidas como disciplinas optativas àqueles alunos que desejam aprofundar-

se na área musical?  Como abordar estes alunos levando em consideração que 

a maioria deles nunca estudou música?  Sobre conhecimento intrinsecamente 

musical, o que esperar destes alunos ao final do curso? 
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4. Seria também pertinente oferecer uma disciplina optativa que trate somente de 

Equipamentos Musicais e Sonoros? 

5. O programa cultural do governo (BRASIL, 2006) propõe o estudo da 

diversidade cultural.  É possível durante o curso o aluno entender a diversidade 

cultural, especialmente de nosso país?  Na posição de educadores, quais 

limites podemos considerar para a diversidade musical do Brasil?  

Refletindo em termos mais amplos, pode-se questionar uma série de 

circunstâncias não examinadas sobre a trajetória profissional dos 

produtores/gestores que trabalham com música e que podem vir a interessar:  

1. Até que ponto a natureza da música que é apresentada nos grandes meios de 

comunicação influencia o mercado de trabalho dos produtores?  Como este 

aspecto se reflete na sua formação profissional?  

2. Até que ponto o perfil do produtor cultural tratado na pesquisa contribui e 

influencia na continuidade ou permanência de um produto musical? 

3. A pesquisa feita com produtores e estudantes de produção revelou uma 

importância em relação aos estudos sobre História Social da Música e 

articulações da música com a sociedade, com a economia entre outros aspectos 

sociais.  Como o produtor pode usar esse conhecimento em favor do seu 

trabalho diário? 

4. Será que alguns tipos de conhecimento musical por parte do produtor/gestor 

podem facilitar o relacionamento com o músico/artista, tanto numa estrutura 

organizacional onde a divisão do trabalho é acentuada (onde o produtor/gestor 
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que elabora pode estar muito distante dos músicos/artistas) quanto numa 

pequena estrutura onde o produtor tem contato direto com os músicos/artistas? 

5. De que forma os conhecimentos relativos à música considerados importantes 

podem ser enriquecidos por outros estudos musicais, como a prática de algum 

instrumento/canto, ou estudo de aspectos da teoria musical? 

6. Estar atualizado em relação aos aspectos mercadológicos e entender como 

funcionam os estilos musicais mais veiculados pela mídia de grande alcance 

popular, em suma, conhecer em maior profundidade as músicas da ‘moda’ 

proporciona algum diferencial ao produtor? 

7. Estar atento às novidades (que muitas vezes provêm de fusões entre estilos 

musicais), e nas criações mais recentes se antecipando aos modismos, faria de 

um produtor cultural um profissional único? 

8. Visto a necessidade de profissionalização no mercado da cultura em diversas 

especialidades, inclusive relacionadas à música, caberia num curso superior de 

produção cultural oferecer disciplinas que contemplassem algumas destas 

carências, como por exemplo, técnico de áudio?  
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS    

A caracterização dos aspectos ligados à cultura como a política e o mercado 

cultural contribuiu decisivamente para entender o processo de formação do 

produtor/gestor cultural que ainda se encontra em fase de reconhecimento da 

sociedade, apesar de possuir todos os subsídios legítimos para trabalhar e já ter seu 

espaço no campo da cultura, da arte e do entretenimento.    

Compreender este processo e o contexto onde esse profissional atua é 

essencial para se propor questões de qualquer natureza, portanto temos certeza de 

que as observações e as sugestões apresentadas são de considerável valia para 

quem necessitar pesquisar, especialmente os aspectos relacionados à música.  

Não foi objetivo deste estudo o aprofundamento em quaisquer dos 

conhecimentos relacionados à música, pois as categorias designadas são 

constituídas de grande riqueza e conteúdo, e justificariam outras pesquisas. A 

concepção foi de dar um primeiro passo neste ‘espaço intermediário’ entre música e 

produção cultural (no sentido apresentado desta pesquisa) ainda pouco explorado.  

Logo, a expectativa deste estudo é também abrir outras portas para a especialização 

em algum tema apresentado.  

Todo o trabalho baseou-se na busca por identificar as reais necessidades dos 

conteúdos de música necessários para o desenvolvimento efetivo do 

produtor/gestor, e não podemos afirmar que chegamos a um resultado definitivo, 

pois o campo de atuação deste profissional é extremamente dinâmico e passível de 

mudanças, mas sim, alcançamos um delineamento do produtor/gestor no momento 

atual, início do século XXI. Um retrato que pode manter as cores e matizes por muito 

tempo ou não. 
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Na literatura pesquisada se encontrou indícios da importância da música para 

a área: “As habilidades necessárias a esse profissional são [...] entre outras a 

capacidade para reconhecer os aspectos relevantes e fundamentais das áreas do 

conhecimento em que atua” (p.24); “O produtor/gestor ao entenderem o significado 

do processo de inspiração/criação artística ameniza a tensão entre o trabalho da 

gestão propriamente dita e o da criação artística e cultural” (p.54); “O CEFET-

Química constrói sua justificativa para implantação do curso concluindo que há 

benefícios tanto para as empresas privadas quanto para as públicas em 

reconhecerem profissionais atualizados e aptos técnica e culturalmente para lidar 

com os projetos culturais de sua pauta” (p.88)  

Em termos gerais, constatou-se que a importância dos conhecimentos 

relacionados à música concentra-se nas categorias denominadas aqui como História 

e Aspectos Sociais da Música, Tecnologia e Equipamentos Musicais e Sonoros, Leis 

e Apreciação musical. Como conhecimentos menos requisitados para o 

produtor/gestor apresentam-se as categorias Teoria e Percepção Musical e Prática 

Musical.  Contudo, deve-se levar em consideração que o valor real de cada 

conhecimento varia de acordo com cada circunstância.  Existem situações 

específicas onde conhecer um determinado equipamento naquele momento 

resolverá um grande problema, da mesma maneira em que desconhecer este 

equipamento em outro momento pode não ter maiores conseqüências. 

Á medida em que a área se desenvolve, as ações vão se tornando mais 

específicas.  O mercado e as instituições de ensino já discriminam o produtor cultural 

do gestor cultural, mas pelas atividades ainda não se distinguirem de modo efetivo 

lançou-se mão do termo produtor/gestor especificadamente para este estudo. 
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Deve-se atentar também para algumas nuances em cada área da música 

pesquisada que só puderam ser notadas no decorrer da pesquisa.  Por exemplo, em 

História e Aspectos Sociais da Música, se percebeu que os conhecimentos sobre os 

aspectos sociais possuem uma aplicabilidade mais direta do que os conhecimentos 

históricos, o que indica que em estudos posteriores se pode separar os dois 

conhecimentos para alcançar uma maior precisão.  Os aspectos sociais possuem 

uma ampla área de atuação que pode ser perfeitamente estudada em disciplina 

como etnomusicologia, sociologia da música ou antropologia cultural, assim como 

articular com áreas recentes como economia da música, marketing da música, e 

indústria do entretenimento.  

Em termos de profissão, não há como desmembrar a relação do 

produtor/gestor com a tendência neoliberal.  Como verificado nas pesquisas, em 

função de um hiato da política pública cultural a regularidade da profissão se deu a 

partir da década de 90 mediante a efetivação das leis de incentivo à cultura o que 

transfere para as empresas privadas dos mais diversos ramos um poder de decisão 

significativo, e ainda hoje é a principal ferramenta de fomento à cultura.  Dentro da 

categoria Leis este assunto foi considerado nas entrevistas como essencial, 

entretanto ao examinar os temas relacionados, o assunto mais citado como 

necessário foi direitos autorais e não leis de incentivo.  Isso revela que é possível 

aprofundar-se nessa temática a fim de clarificar a relação do profissional com cada 

lei.   

Quanto à categoria Tecnologia e Equipamentos Musicais e Sonoros o que se 

conclui é que entender os conceitos e conhecer os usos desses equipamentos e 

seus dimensionamentos é também muito importante ao produtor/gestor no sentido 

de proporcionar uma autonomia maior.  Salvo exceções, os técnicos de áudio 
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trabalham junto ao produtor lhe dando assessoria e exercendo suas específicas 

funções, mas as programações e decisões ficam por conta da produção.  

A categoria Apreciação Musical foi apontada também como importante, mas 

talvez no sentido de formação cultural da própria pessoa.  Ou mesmo no sentido de 

ser um consumidor crítico de música, de estar atualizado e de participar dos 

ambientes musicais.  Nenhuma nuance para esta área foi apresentada.  Os 

entrevistados transpareceram que a apreciação musical seria uma coisa natural, 

mas não limitaria de modo algum a atuação, o que representa também uma 

necessidade de verificação mais detalhada neste aspecto. 

Em relação aos dois conhecimentos que se apresentaram como menos 

relevantes faz-se algumas observações.  Realmente para uma aplicação direta nas 

rotinas tanto de elaboração de projetos quanto da produção executiva estes 

conhecimentos nada influem.  Porém, questiona-se até que ponto um caráter 

tecnicista prevalece em determinadas profissões.  Sabe-se que há uma tensão entre 

a gestão administrativa e a criação artística.  Apesar de poderem complementar-se 

são fundamentos distintos e requerem habilidade do profissional para lidar com 

estes dois lados.   

O contato com o fazer artístico, no nosso caso pela prática musical, qualquer 

que seja, toca em pontos da subjetividade da pessoa.  Não tem contra-indicação.  

Portanto, a prática sistematizada e relacionada às situações do cotidiano do trabalho 

do profissional pode ser de grande validade, mesmo reconhecendo que não precisa 

saber tocar um instrumento nem saber teoria musical para ser um produtor/gestor 

competente.  Seriam precisamente estes conhecimentos básicos aos músicos e que 

não teriam utilidade ao produtor/gestor que fundariam o diferencial deste 

profissional?  Isso contribuiria junto aos outros conhecimentos apresentados na 
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pesquisa para um entendimento mais pleno, transversal, e mais holístico de todo o 

contexto dos trabalhos com música? 

Finalmente, o presente estudo nos leva a crer que a falta de conhecimentos 

relacionados à música não impedem o produtor/gestor de atuar, mas representa 

uma lacuna expressiva. Uma das principais características que os diferenciam é 

justamente este contato com as práticas culturais e musicais, que irão, em última 

instância, possibilitar a inserção e a permanência no campo do trabalho da cultura, 

mais especificamente na área da música. 
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8  ANEXOS  

8.1 Grade Curricular 2003-2005                                           

Figura 3. Fonte: BRASIL, 2007a.  
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8.2 Grade Curricular a partir de 2006                                            

Figura 4. Fonte: BRASIL, 2007a. 
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8.3  Ementas e práticas curriculares (2005-2007)   

Do 2° semestre de 2005 ao 1° semestre de 2007, se lançou mão de diversas 

práticas relativas à música no curso superior em Produção Cultural do CEFET-

Química.  

As disciplinas trabalhadas foram Fundamentos da música, obrigatória, e 

Violão, Canto Coral64, Percussão65 e Teclado66, todas estas optativas.  A disciplina 

Produção musical, também obrigatória, foi ministrada pelo professor Júpter Martins a 

partir do 1° semestre de 2007.   

Por Fundamentos da Música ser uma disciplina em que todos os alunos de 

produção cultural cursaram e por possuir uma maior carga horária vale destacar sua 

organização curricular.  Ela se divide em dois blocos: parâmetros musicais e história 

das músicas. No primeiro bloco do semestre, as principais referências metodológicas 

para o ensino dos parâmetros foram Murray Schafer (1991), inicialmente, e em 

seguida, Keith Swanwick (2003).  Do primeiro, utilizamos as experiências sobre 

paisagem sonora e a manipulação dos sons ao fazer composições com ênfase no 

tema da aula.  Schafer apresenta uma visão muito prática da música sendo útil para 

estimular o interesse inicialmente através das próprias experimentações musicais 

dos alunos.  Sobretudo, suas propostas não discriminam o leigo em música, pelo 

contrário procuram trazê-lo para o universo musical valorizando sua expressão 

pessoal. 

                                                

 

64 A partir de 2007/1, esta disciplina passou a ser ministrada em conjunto com o professor Jupter 
Martins.  

65 Nos períodos 2005/2, 2006/1 e 2006/2 foram ministrados por João Lanzillotti (teoria e leitura) e 
Sílvio Montez (convidado especialista em Percussão). Em 2007/1, a disciplina ficou a cargo de Jupter 
Martins.  

66 Só foi oferecida em 2005/2. 
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A partir do ano de 2006, toma-se também como referência importante os 

princípios de Swanwick, que se aproximam de certa forma de Schafer. 

Apesar de um dos trabalhos de Swanwick de grande repercussão, a “Teoria 

do Espiral” não ter sido utilizada diretamente, outro mais recente foi de grande 

utilidade. Do “Ensinando música musicalmente” (2003) se extraiu essencialmente 

dois dos princípios que ele propõe para a educação musical: considerar a música 

como discurso e considerar relevante o discurso musical dos alunos. 

O segundo bloco do semestre concentrou o ensino da história das músicas 

erudita européia e brasileira, e se procurou destacar os aspectos sociais, 

econômicos, políticos e culturais que compõem o contexto de cada período histórico 

relacionando-os com sua música. 

Utilizou-se uma metodologia própria constituída de diversos recursos como: 

 

Exposição verbal. 

 

Exposição por recursos visuais (imagens de instrumentos, imagens dos 

compositores, etc.).  

 

Uso de vídeos (documentários). 

 

Estudo dirigido sobre textos específicos. 

 

E principalmente muita audição. 

Sobre a história da música brasileira especialmente, se procurou apresentar 

canções ao vivo com interpretação do próprio professor e, se possível dos alunos. 

Em seguida a ementa da disciplina e os planos das principais aulas. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE QUÍICA DE NILÓPOLIS – RJ 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO  

DISCIPLINA  

FUNDAMENTOS DA MÚSICA 

CÓDIGO 

CLASSIFICAÇÃO CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA  
Obrigatória

 

Optativa 

 

Produção cultural  X  

      

Carga horária 
semestral 

(horas) 
54 

Número de 
créditos 

4 

Carga horária 
semanal  

(tempos de aula) 
4   

LIVRE ESCOLHA para os 
demais cursos 
(  ) Sim  (   ) Não 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 

    

EMENTA 
Parâmetros sonoros: Altura, Duração, Timbre, Intensidade.  Instrumentos musicais. História da 
Música Erudita Ocidental, História da Música Popular Brasileira.  Gêneros de origem norte-
americana como Rock, Jazz, Blues, Hip-hop.  
OBJETIVO GERAL 
Vivenciar os conceitos que constituem a linguagem musical.  Compreender aspectos sociais, 
culturais, políticos e econômicos relacionados à história das músicas.  

ABORDAGEM 
(  X ) Teórica 
(  X ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Seminários 

 

Estudos dirigidos 

 

Composição e práticas de grupo 
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (2 títulos) 
GROUT, David & PALISCA, Claude. História da Música Ocidental.  Lisboa:Gradiva, 1994. 

ALBIN, Ricardo C. O livro de Ouro da MPB: A  história da nossa música popular  de suas 
origens até os dias de hoje.  Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SCHAFER, Murray.  O ouvido pensante.  São Paulo: Unesp, 1992 
WISNIK. José.  O Som e o sentido.    São Paulo: Companhia das letras,  1989. 
BENNET, Roy.  Elementos básicos da música.  Editora Jorge Zahar, 1998.  

PROFESSOR  
PROPONENTE 
(Assinatura) 

COORDENADOR DO 
CURSO 
(Assinatura e carimbo) 

 DIRETOR DE 
GRADUAÇÃO 
(Assinatura e carimbo) 
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PLANOS DE AULA 

Tabela 9 
ASSUNTO OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS 

Expressividade, 
Memória e 
Concentração  

Apresentação e 
aproximação entre 
todos os participantes 

 
Trabalhar alguns 
aspectos que se 
relacionam ao fazer 
musical através do 
processo de criação. 

Apresentação das 
características pessoais de 
modo expressivo, repetição 
destas características pelos 
colegas, composição livre 
em grupo utilizando alguns 
dos nomes citados.  

Paisagem sonora.  Despertar a atenção 
aos sons através de 
práticas de 
manipulação, 
discriminação, 
discussão e 
interação.  

Percepção espacial e 
conceito de ruído seguir os 
sons com as mãos; 
Consciência da paisagem 
sonora: discriminação de 
características sonoras do 
ambiente como distância, 
aspereza, volume, etc.; 
Teatro sonoro: criação de 
uma história contada 
somente por sons. 

Instrumentos de 
percussão. 
Espaços físicos 
como o pátio 
banheiros e 
corredores. 

Altura.  Manipular de maneira 
mais consciente 
possível o parâmetro 
‘altura’ através da 
voz, utilizando 
canções conhecidas 
pela maioria dos 
alunos. 

Coro a duas vozes 
(masculina e feminina) 
Destaca-se um fundamento 
diferente em cada música 
exemplificada: uníssonos, 
contracantos, intervalos 
harmônicos de 3° e 6° e 
aspectos dos desenhos 
melódicos. Representação 
de uma linha melódica 
através de notação não 
convencional. 

Violão, teclado, 
quadro com 
pentagrama. 

Pulso e Duração.   Executar frases 
rítmicas e escrever 
suas células, assim 
como propor 
andamentos.  Ler 
células rítmicas 
simples.  

Apresentam-se as figuras 
rítmicas que representam 
unidade, dobro e metade do 
tempo, e suas respectivas 
pausas.  Leitura de células 
rítmicas simples. 

Arranjo para 
quatro 
instrumentos 
rítmicos, estante 
de partitura.   

Timbre 
/Intensidade.  

Explorar diversos 
instrumentos de 
percussão de modo a 
compreender o 
conceito de timbre.  
Trabalhar o conceito 
de intensidade. 

Procuram-se explorar na 
prática musical tanto o 
conceito de timbre quanto o 
de intensidade.  A proposta 
foi formar uma ciranda com 
os integrantes variando 
entre canto, dança e 
instrumentos.Em cada 
execução é experimentada 
em três intensidades: piano 
(p), meio forte (mf) e forte 
(f). 

Violão, teclado, 
contrabaixo 
elétrico, flauta 
doce, flauta 
transversa.  
Instrumentos de 
percussão. 

Composição.   Consolidar conceitos 
musicais trabalhados 
até então. 

Duas primeiras aulas 
destinadas à elaboração e 
ensaio em grupos de quatro 
a seis integrantes, terceira.    

Violão, teclado, 
contrabaixo 
elétrico, guitarra, 
cavaco, I  

Continua 
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PLANOS DE AULA 

  
aula destinada à 
apresentação.   

Instrumentos de 
percussão.  

Tradição Musical 
Ocidental   

Compreender os 
diversos aspectos 
que influenciaram o 
desenvolvimento da 
música tradicional 
européia nos 
períodos Barroco, 
Clássico e romântico. 

Aula expositiva articulando 
os aspectos sociais, 
econômicos, políticos e 
culturais com a música 
produzida na Europa nestes 
períodos. 

Imagens da 
Internet, 
gravações em 
CD´s. 

Historia do Samba 
e Choro.   

Compreender os 
diversos aspectos 
que influenciaram o 
desenvolvimento do 
Choro e do Samba. 

Aula expositiva articulando 
os aspectos sociais, 
econômicos, políticos e 
culturais com o 
desenvolvimento dos 
gêneros. 

Imagens da 
Internet, 
gravações em 
CD´s. 

Música brasileira – 
panorama.   

Estabelecer uma 
linha cronológica de 
modo a apresentar o 
surgimento dos 
gêneros musicais 
brasileiros mais 
proeminentes no 
século XX.  

Observar o desenvolvimento 
e a ligação entre os diversos 
gêneros desde o Lundu e a 
modinha até os dias atuais 
passando pelo samba, 
boleros, baião, bossa nova, 
tropicalismo, rock nacional, 
axé, pagode, sertanejo. 

Imagens da 
Internet, 
gravações em 
CD´s.       

Bossa Nova.  Compreender os 
diversos aspectos 
que influenciaram o 
desenvolvimento da 
Bossa Nova. 

Exposição do surgimento e 
desenvolvimento da Bossa 
Nova entremeadas por 
músicas do gênero. 

Apresentação ao 
vivo de um 
quinteto 
instrumental, 
auditório.  

História do Rock.   Compreender o 
surgimento e 
desenvolvimento do 
Rock e os diversos 
aspectos envolvidos.  

 

Breve exposição do 
desenvolvimento do Gênero 
e de suas variações. Estudo 
dirigido do texto “Rock - O 
grito e o mito”. De Roberto 
Mugliatti. 

Imagens da 
Internet, 
gravações em 
CD´s. 

Música folclórica.   Compreender os 
aspectos musicais 
relacionados à 
música folclórica 
brasileira. 

Estudo dirigido sobre o texto 
”O Abecê do Folclore” de 
Rossini Tavares de Lima.  

Música eletrônica. Compreender os 
diversos aspectos 
que influenciaram o 
surgimento do 
Drum´n´Bass no 
Brasil. 

Estudo dirigido baseado no 
documentário “Introduzindo 
o Drum´n´bass no Brasil’. 

Vídeo 

Produção musical.  

 

Compreender os 
aspectos que 
influenciaram a 
carreira do 
compositor, 
arranjador e produtor 
musical Quincy 
Jones.   

Estudo dirigido baseado no 
documentário “Quincy 
Jones- in the pocket”. 

Vídeo         

Continua 
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PLANOS DE AULA 

Relação 
Imagem/Som.  

Expressar a relação 
entre imagem e som 

Esboçar desenhos ou 
figuras inspirados ou 
relacionados à audição de 
determinadas músicas.  

gravações em 
CD´s. 

*Temas dos seminários realizados pelos alunos durante os períodos 2005/2, 2006/1 e 2006/2: 
Música sertaneja, Música do nordeste, choro na atualidade, Rock Nacional, Música na Internet, 
grandes gravadoras/distribuidoras (Majors), Selos independentes, Tom Jobim, Blues, Jazz, Hip-
hop, Rock psicodélico, Rock nacional, Samba carnavalesco, Pagode, Salsa, Musica comercial 
baiana, Funk carioca, Soul, Música instrumental brasileira, Música eletrônica (danceterias), 
Óperas, Lundu e Maxixe, Modinha e samba-canção, Jongo, e Bossa Nova. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE QUÍICA DE NILÓPOLIS – RJ 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO  

PLANO DE DISCIPLINA  

DISCIPLINA  

PRODUÇÃO MUSICAL 

CÓDIGO 

CLASSIFICAÇÃO CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA  
Obrigatória

 

Optativa 

 

Produção cultural  X  

      

Carga horária 
semestral 

(horas) 
54 

Número de 
créditos 

4 

Carga horária 
semanal  

(tempos de aula) 
4   

LIVRE ESCOLHA para os 
demais cursos 
(  ) Sim  (   ) Não 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 

 

Fundamentos da música   

  

EMENTA 
Conceitos, práticas e aplicações básicas de equipamentos para apresentações ao vivo e 
gravação em estúdio.  Dinâmicas da produção musical.  Indústria cultural e Mercado musical 
OBJETIVO GERAL 
Gerenciar e executar  as etapas da produção de shows e de gravações.  Compreender 
aspectos do mercado musical e da indústria fonográfica 
ABORDAGEM 
(  X ) Teórica 
(  X ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR  

Visitas técnicas a shows e gravações 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (2 títulos) 
MORIN, Edgar - Cultura de Massas do Século XX. O Espírito do Tempo 1: Neurose 
Forense/Universitária - RJ - 1984  
PRESTES FILHO, et. al.Cadeia Produtiva da Economia da Música. PUC-Rj. Instituto Gênesis: 
Rio de Janeiro, 2004 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
RATTON, Miguel. Fundamentos de áudio. Áudio e tecnologia. 
IATEC, Produção Executiva de shows e eventos. Apostila trimestral. s/d. 

ADORNO, Theodor W. - A Indústria Cultural in Adorno - Gabriel Cohn (org.) - col. Grandes 
Cientistas Sociais - Ática - SP - 1986  
VICENTE, Eduardo.  A música e o disco no Brasil – a trajetória da indústria nas décadas de 80 
e 90. Tese de Doutorado. ECA.São Paulo, 2002  
PROFESSOR  
PROPONENTE 
(Assinatura) 

COORDENADOR DO 
CURSO 
(Assinatura e carimbo) 

 DIRETOR DE GRADUAÇÃO 
(Assinatura e carimbo) 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE QUÍICA DE NILÓPOLIS – RJ 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO  

PLANOS DE DISCIPLINA 
DISCIPLINA  

VIOLÃO 

CÓDIGO 

CLASSIFICAÇÃO CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA  
Obrigatória

 

Optativa 

 

Produção cultural   X 

      

Carga horária 
semestral 

(horas) 
24 

Número de 
créditos 

2 

Carga horária 
semanal  

(tempos de aula) 
2   

LIVRE ESCOLHA para os 
demais cursos 

( x ) Sim  (   ) Não 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 

     

EMENTA 
Postura, posicionamento das mãos, acordes, levadas rítmicas, cifras. Repertório de Música 
Popular Brasileira. Estudos para violão  

OBJETIVO GERAL 
Desenvolver técnica básica de violão trabalhando os aspectos de postura, de acordes e 
levadas rítmicas, e de melodia acompanhada (chord melody). 
ABORDAGEM 
(  X ) Teórica 
(  X ) Prática 

PROCEDIMENTOS  METODOLÓGICOS 

 

Composição e práticas de grupo 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (2 títulos) 
SANTOS, Turíbio. Os segredos do violão. Editora Lumiar, s/d. 
_____________.  Violão amigo. Volumes 1,2 e 3.  Editora Jorge Zahar, 2002.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SÁ, Renato de. 211 levadas rítmicas: para violão e outros instrumentos de acompanhamento. 
São Paulo: Editora Irmãos vitale, 2002. 
FARIA, Nelson. The brazilian guitar book.  Editora Sher music Co, 1996.  

 

PROFESSOR  
PROPONENTE 
(Assinatura)  

COORDENADOR DO 
CURSO 
(Assinatura e carimbo) 

 DIRETOR DE 
GRADUAÇÃO 
(Assinatura e carimbo) 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE QUÍICA DE NILÓPOLIS – RJ 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO  

PLANOS DE DISCIPLINA 
DISCIPLINA  

PERCUSSÃO 

CÓDIGO 

CLASSIFICAÇÃO CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA  
Obrigatória

 

Optativa 

 

Produção cultural   X 

      

Carga horária 
semestral 

(horas) 
24 

Número de 
créditos 

2 

Carga horária 
semanal  

(tempos de aula) 
2   

LIVRE ESCOLHA para os 
demais cursos 

( X) Sim  (   ) Não 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 

     

EMENTA 
Técnica básica em instrumentos de percussão para a execução de samba, xote, afoxé, 
ciranda, maracatu e outros gêneros musicais brasileiros.   

OBJETIVO GERAL 
Adquirir o condicionamento prático para execução de instrumentos como pandeiro, surdo, 
tamborim, agogô e chocalhos.  

ABORDAGEM 
(  X ) Teórica 
(  X ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Composição e práticas de grupo 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (2 títulos) 
CIAVATTA, Lucas. “O Passo - a pulsação e o ensino-aprendizagem de ritmos”. 2003 

BOLÃO, Oscar. Batuque é um Privilégio A percussão na música do Rio de Janeiro. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 

PROFESSOR  
PROPONENTE 
(Assinatura) 

COORDENADOR DO 
CURSO 
(Assinatura e carimbo) 

 DIRETOR DE 
GRADUAÇÃO 
(Assinatura e carimbo) 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE QUÍICA DE NILÓPOLIS – RJ 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO  

PLANO DE DISCIPLINA 
DISCIPLINA  

CANTO CORAL 

CÓDIGO 

CLASSIFICAÇÃO CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA  
Obrigatória

 

Optativa 

 

Produção cultural   X 

      

Carga horária 
semestral 

(horas) 
24 

Número de 
créditos 

2 

Carga horária 
semanal  

(tempos de aula) 
2   

LIVRE ESCOLHA para os 
demais cursos 

( X ) Sim  (   ) Não 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 

    

EMENTA 
Técnica Vocal. Repertório de Música Popular Brasileira.  

OBJETIVO GERAL  
Desenvolver a Técnica Vocal para canto de música popular brasileira.   

ABORDAGEM 
(   ) Teórica 
( x ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (2 títulos) 
BAÊ, Tuti & MARSOLA, Mônica. Canto, uma expressão - Princípios básicos de técnica vocal. 
São Paulo: Irmãos Vitale, 2000. 

GOULART, Diana & COOPER, Malu. Por Todo Canto - Método de técnica vocal (para) música 
popular (dois vols.). G4 Edições, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DELANNO, Chris. Mais que nunca é preciso cantar - noções básicas, teóricas e práticas de 
canto popular. Rio de Janeiro: Independent Entertainment International, 2000. 
SANDRONI, Clara. 260 dicas para o cantor popular - profissional e amador. RJ: Lumiar, 2000. 

 

PROFESSOR  
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(Assinatura)  
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(Assinatura e carimbo) 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE QUÍICA DE NILÓPOLIS – RJ 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO  

PLANO DE DISCIPLINA  

DISCIPLINA  

TECLADO 

CÓDIGO 

CLASSIFICAÇÃO CURSO (S) EM QUE É OFERECIDA  
Obrigatória

 

Optativa 

 

Produção cultural   X 

      

Carga horária 
semestral 

(horas) 
24 

Número de 
créditos 

2 

Carga horária 
semanal  

(tempos de aula) 
2   

LIVRE ESCOLHA para os 
demais cursos 

( X ) Sim  (   ) Não 

PRÉ-REQUISITO (S) CÓDIGO (S) 

     

EMENTA 
Postura, posicionamento das mãos, acordes, levadas rítmicas, cifras. Repertório de Música 
Popular Brasileira.    

OBJETIVO GERAL  
Acompanhamento de canções populares.  

ABORDAGEM 
( X  ) Teórica 
( X ) Prática 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (2 títulos) 
MASCARENHAS, Mário. Método Rápido para Tocar Teclado. Volumes 1,2 e 3.  Irmãos Vitale. 
s/d. 

ALVES, Luciano. Dicionário de Acordes para Piano e Teclados.  Editora Irmãos Vitale, 1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
. 
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PROPONENTE 
(Assinatura)  

COORDENADOR DO 
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(Assinatura e carimbo) 

 DIRETOR DE 
GRADUAÇÃO 
(Assinatura e carimbo) 
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8.4  Modelos de questionário 
8.4.1 - Profissionais        

CENTRO DE LETRAS E ARTES -UFRJ 
ESCOLA DE MÚSICA 

Programa de Pós-graduação e Pesquisa – Mestrado  

Pesquisador: João Marcelo Lanzillotti  
Orientadora: Dra. Regina Meirelles 
Entrevistado:  
Trabalha com produção desde (opcional): 
Cidade residente (opcional):  

MÚSICA e PRODUÇÃO CULTURAL 
_________________________________________________________________  

Com o objetivo de contribuir para o enriquecimento dos conhecimentos relacionados à música no 
mercado da produção cultural, a caracterização da importância destes conhecimentos é essencial.  
Esta entrevista possui o intuito específico de colaborar para a pesquisa que está sendo desenvolvida 
sobre a relação Música/Produtor Cultural.  

João Marcelo Lanzillotti, mestrando pela Escola de Música da UFRJ, registro 106130773, é o 
responsável pela pesquisa e declara que as informações fornecidas pelos entrevistados estão sob 
seu resguardo e de sua respectiva orientadora, Dra. Regina Meirelles (UFRJ).  As referidas 
informações declaradas neste documento serão utilizadas especificadamente para este trabalho, 
salvo apresentações circunscritas ao meio acadêmico como congressos, simpósios e colóquios de 
pesquisa.    

1. Conte sua experiência na área e o que lhe motivou ou interessou atuar nesse 

ramo. 

2. Quais principais preocupações, dificuldades e obstáculos do produtor quando 

se trabalha nesta área (no caso na área musical)? 

3. Caso fosse freqüentar um curso superior em Produção Cultural, quais 

conteúdos relacionados à música  você gostaria de ter acesso?  

4. No período de sua infância e adolescência,  

a)Sua família proporcionou contato com alguma modalidade de arte?  
(   ) Não  (   ) Sim. Em caso afirmativo, quais foram a(s) modalidade(s)? 
(   ) Música 
(   ) Teatro 
(   ) Artes visuais 
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(   ) Dança 
(   ) Outras manifestações artísticas.  Especifique:  
Se houve contato com música, de que forma ocorreu?     

b)Teve contato com modalidades de artes nas escolas em que estudou e no dia-
a-dia? 
(   ) Não  (   ) Sim. Em caso afirmativo, quais foram a(s) modalidade(s)? 
(   ) Música 
(   ) Teatro 
(   ) Artes visuais 
(   ) Dança 
(   ) Outras manifestações artísticas.  Especifique: 
Se houve contato com música, de que forma ocorreu?    

1. Nesta pesquisa distribuímos os conhecimentos relativos à música em seis 

áreas ou atividades: 

A- Teoria e Percepção Musical (Linguagem musical, leitura de partituras, 

conhecimento básico de harmonia, cifras, etc.) 

B- Prática Musical (Execução de algum instrumento ou canto, mesmo que 

amadoramente, em aulas, apresentações, etc.)  

C- História e Aspectos Sociais da Música (História dos gêneros musicais, 

compositores, intérpretes e grupos musicais. Público e aspectos do mercado. 

Relações entre música, cultura e sociedade) 

D- Tecnologia e Equipamentos Musicais e Sonoros (Equipamentos e 

computadores utilizados em shows e gravações) 

E- Leis ligadas à música (Direitos autorais, leis de incentivo que possam ser 

aplicados a projetos musicais, documentações.) 

F- Apreciação Musical (Ouvir música atentamente) 
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Marque em graus de importância as áreas apresentadas 

5 a) - Para elaboração de projetos  
Muito 
importante Importante Pouco 

importante 
Sem 
importância

 
Teoria e Percepção Musical      

Prática Musical      

História e Aspectos Sociais da 
Música     

Tecnologia e Equipamentos 
Musicais e Sonoros     

Leis      

Apreciação Musical     

 

5 b) - Para execução de projetos  
Muito 
importante Importante 

Pouco 
importante 

Sem 
importância

 

Teoria e Percepção Musical      

Prática Musical      

História e Aspectos Sociais da 
Música     

Tecnologia e Equipamentos 
Musicais e Sonoros     

Leis      

Apreciação musical     

       

Muito obrigado pela participação! 
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8.4.2 – Alunos     

CENTRO DE LETRAS E ARTES -UFRJ 
ESCOLA DE MÚSICA 

Programa de Pós-graduação e Pesquisa – Mestrado 
Pesquisador: João Marcelo Lanzillotti  
Orientadora: Dra. Regina Meirelles 
Entrevistado (opcional): 
Período:  

MÚSICA e PRODUÇÃO CULTURAL 
_________________________________________________________________  

Com o objetivo de contribuir para o enriquecimento dos conhecimentos relacionados à música no 
mercado da produção cultural, a caracterização da importância destes conhecimentos é essencial.  
Esta entrevista possui o intuito específico de colaborar para a pesquisa que está sendo desenvolvida 
sobre a relação Música/Produtor Cultural.  

João Marcelo Lanzillotti da Silva, mestrando pela Escola de Música da UFRJ, registro 106130773, 
é o responsável pela pesquisa e declara que as informações fornecidas pelos entrevistados estão sob 
seu resguardo e de sua respectiva orientadora, Dra. Regina Meirelles (UFRJ).  As referidas 
informações declaradas neste documento serão utilizadas especificadamente para este trabalho, 
salvo apresentações circunscritas ao meio acadêmico como congressos, simpósios e colóquios de 
pesquisa.     

Dos conhecimentos relacionados à música, quais você acha importante ter contato 
no curso para sua formação como Produtor Cultural? Se desejar, justifique.  

(    ) A- Teoria e Percepção Musical (Parâmetros musicais: melodia, ritmo, 
intensidade, timbre, etc. cifras,leitura de partituras, conhecimento básico de 
harmonia, etc.) 
(    ) B- Prática Musical (Execução de instrumento ou canto, em grupo ou individual)  
(    ) C- História e Aspectos Sociais da Música (História dos gêneros musicais, 
compositores, intérpretes e grupos musicais. Relações entre mercado,música, 
cultura e sociedade) 
(    ) D- Tecnologia e Equipamentos Musicais e Sonoros (Equipamentos e 
computadores utilizados em shows e gravações) 
(    ) E- Leis ligadas à música (Direitos autorais, leis de incentivo que possam ser 
aplicados a projetos musicais, documentações, contratos, etc.) 
(    ) F- Apreciação Musical (Ouvir musica atentamente e criticamente)      

Obrigado! 
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8.5 Cadeia Produtiva da Economia da Música                                             

Figura 5: Cadeia Produtiva da Economia da Música, 1ª parte.  Fonte: (PRESTES 
FILHO et al, 2004)  
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Figura 6: Cadeia Produtiva da Economia da Música, 2ª parte.  Fonte: (PRESTES 
FILHO et al, 2004) 


