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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral: Analisar como se desenvolve o processo de 
criatividade na integração dos sujeitos no projeto Prata da Casa. E, como objetivos 
específicos: Definir as dimensões da criatividade no formato operacional do Prata da 
Casa; Identificar as etapas que compõem o processo criativo do Prata da Casa; 
Observar as características criativas na equipe de trabalho do projeto formada pela 
equipe técnica do Núcleo de Música e Artes Cênicas (NMAC), pelos críticos de música 
e pelos artistas. O Prata da Casa surgiu em 1999, no Sesc Pompeia, com a intenção 
de acolher novos artistas e suas criações musicais inéditas. A reunião desses sujeitos 
em torno da construção do projeto – um grupo que se caracteriza pela pluralidade de 
saberes, de experiências, pelas diferentes formações acadêmicas e histórias de vida 
– chegou-se ao problema desta pesquisa: O que no projeto Prata da Casa pode ser 
caracterizado como potencialidade e educabilidade para a criatividade? Para alcançá-
los, buscou-se, nesta investigação, a criatividade e o processo criativo na integração 
dos sujeitos, as relações que constroem e participam dentro de sua realidade 
cotidiana. Realidade experienciada, em 2003 e 2004, na unidade do Sesc Pompeia. 
Inicialmente foi feito um breve mapeamento dos estudos de criatividade e processos 
criativos em música, pela Revisão Sistemática da Literatura (RSL). Na sequência, por 
meio das entrevistas e do levantamento da documentação do Sesc, foram 
identificadas e analisadas as concepções de Gardner (1996), De Masi (2003) e Paulo 
Freire (1967, 1987), presentes na criatividade e no processo criativo do Prata da Casa. 
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ABSTRACT 

 

This research had as general objective: To analyze how the process of creativity in the 
integration of subjects in the Prata da Casa project is developed. And, as specific 
objectives: Define the dimensions of creativity in the operational format of Prata da 
Casa; Identify the steps that make up the Prata da Casa creative process; Observe 
the creative characteristics of the project's work team formed by the technical team of 
the Music and Performing Arts Center (NMAC), by music critics and artists. Prata da 
Casa emerged in 1999, at Sesc Pompeia, with the intention of welcoming new artists 
and their new musical creations. The gathering of these subjects around the 
construction of the project - a group characterized by the plurality of knowledge, 
experiences, different academic backgrounds and life stories - led to the problem of 
this research: What in the Prata da Casa project can be characterized as potentiality 
and educability for creativity? To achieve them, this investigation looked at the 
creativity and the creative process in the integration of the subjects, the relationships 
they build and which take part in within their daily reality. This reality was experienced, 
in 2003 and 2004, at the Sesc Pompeia unit. Initially, a brief mapping of the studies on 
creativity and creative processes in music was made through the Systematic Literature 
Review (SLR). Next, through interviews and research of Sesc's documentation, were 
identified and analyzed the concepts of Gardner (1996), De Masi (2003), and Paulo 
Freire (1967, 1987), which were present in Prata da Casa's creativity and creative 
process. 
 
Keywords: creativity; creative processes; music; Sesc. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sobre meu encontro com a criatividade 

 

Nasci em agosto de 1970, na alegria que contagiava minha família e o país, 

após a Copa do México, na Legião Brasileira de Assistência, Belenzinho, Zona Leste 

da cidade de São Paulo, local onde toda minha família se estruturou. A Escola Islâmica 

Brasileira foi de fundamental importância na minha vida, porque consegui ingressar 

no programa de bolsas de estudos, fruto de uma política entre os governos do Brasil 

e da Arábia Saudita/Líbano, quando firmaram acordo para concessão do terreno da 

escola, tendo como contrapartida a cessão de vagas para crianças brasileiras de baixa 

renda, uma vez que estava no segmento do ensino particular, com objetivo primeiro 

de educar, disseminar a cultura e religião aos filhos dos imigrantes árabes e libaneses. 

Inicia, aí, o meu encontro com a diversidade cultural, o entendimento da língua 

estrangeira, dos hábitos desses povos, refletidos na dança, na gastronomia, na 

religião mulçumana, tão mais rigorosa que a minha umbanda. 

E é pela dança árabe e pela vida esportiva de meu pai, que foi atleta de polo 

aquático e natação pelo Clube Esportivo da Penha, por suas histórias que me 

encantavam sobre nadar no rio Tietê, que fui impulsionada a buscar a graduação em 

Educação Física. 

Em 1990, ingressei na Escola de Educação Física e Esportes da Universidade 

de São Paulo (EEFE-USP), tive a sorte de ser aluna do professor Mário Augelli e do 

professor Antônio Carlos de Moraes Prado, ambos funcionários do Sesc, semeando 

em mim o primeiro interesse no tema que hoje é objeto de estudo da minha pesquisa 

no mestrado – a criatividade. 

Mário foi aquele que nos apresentou a técnica de Brainstorming, elaborada por 

Alex Osbourne (1957). Sempre que iríamos planejar algo novo, ele dizia: “Vamos para 

a primeira etapa que é a ‘chuva de ideias’”, anotando tudo o que surgia do nosso 

grupo. Aqui, de alguma forma, foi ficando claro para mim que a criatividade não é 

fundamentalmente inspiração, mas um esforço intencional e programado para ouvir a 

si e aos outros com cuidado e regularidade. É um hábito criativo que vai se formando. 

Será? Sigo adiante o caminho e com minhas novas interrogações. 

Prado foi o responsável por me ensinar, na disciplina de Recreação, que essa 

própria palavra já está imbuída em “criar o novo”, recrear, que remete também à 
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ludicidade e que, no desenrolar da história, vai constituir um novo campo do 

conhecimento – o Lazer – que pode ser entendido como a prática ou a fruição das 

atividades culturais (teatro, arte, dança, esportes, música, literatura, cinema) no tempo 

livre, tempo esse liberado das obrigações do trabalho, dos estudos, da família – na 

concepção do sociólogo francês, Joffre Dumazedier (1994).  

E é nesse contexto de efusão criativa que me inscrevi, em 1993, no programa 

de estágio do Sesc Pompeia, na antiga “Fábrica”, recriada pela arquiteta italiana Lina 

Bo Bardi, em um “Centro Cultural e Desportivo” que trazia em sua logomarca a 

chaminé que soltava flores ao invés de fumaça.  

Para sintetizar e encurtar os longos caminhos percorridos em 28 anos na 

instituição, em 2003, no Sesc Pompeia, após ter cursado a pós-graduação, no Instituto 

de Artes da Universidade Estadual Paulista (Unesp), passei a integrar o Núcleo de 

Música e Artes Cênicas (NMAC) e acompanhar um dos projetos recém-criados: o 

Prata da Casa. 

Nesse contexto, despertou em meus pensamentos o interesse em 

compreender o ato criativo. Como se constroem e se desenvolvem os processos 

criativos na dança, artes visuais, teatro, literatura, circo e música? E mais 

recentemente, como essas equipes de trabalho estruturam os seus processos de 

criação para a elaboração dos programas e projetos das unidades que fazem parte? 

Serão os saberes distintos, as formações em diferentes áreas do 

conhecimento, suas experiências, histórias de vida dos integrantes do NMAC, que 

favorecem a criatividade? 

Serão os relacionamentos entre a equipe e os artistas, coletivos, produtores, 

críticos de música, autoridades acadêmicas, contribuintes para o desenvolvimento do 

processo criativo das ações programáticas? 

Até onde o público contribui ou interfere no processo de criação dos integrantes 

desse núcleo? 

O projeto Prata da Casa foi iniciado em 1999, no Sesc Pompeia, e com objetivo 

de divulgar novos talentos da música nacional, a partir de seus primeiros trabalhos 

autorais, com formato operacional que envolve parte do quadro técnico de 

programação, um crítico de música e o artista ou grupo musical. 

Já pensando a reunião desses sujeitos em torno deste projeto – um grupo que 

se caracteriza pela pluralidade de saberes, de experiências, pelas diferentes 

formações acadêmicas e histórias de vida – entende-se como problema desta 
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pesquisa: O que no projeto Prata da Casa pode ser caracterizado como potencialidade 

e educabilidade para a criatividade? 

Assim chego, concisamente, aos problemas conceituais e práticos que foram 

desenvolvidos em minha mente, preocupada com a coerência das práticas e com as 

diretrizes daí nascidas. 

A pesquisa, que tem como título: “De tudo se faz canção”1: processos 

criativos do Prata da Casa, a partir do relato do meu trajeto epistemológico, tem 

como objetivo geral: Analisar como se desenvolve o processo criativo na integração 

dos sujeitos no projeto Prata da Casa. E passa a ter como os objetivos específicos: a) 

Definir as dimensões da criatividade no formato operacional do Prata da Casa; b) 

Identificar as etapas que compõem o processo criativo do Prata da Casa; c) Observar 

as características criativas, na equipe de trabalho do projeto formada pela equipe 

técnica do NMAC, pelos críticos de música e pelos artistas. 

A dissertação conta com três capítulos e as considerações finais. No capítulo I, 

trato sobre o percurso histórico do Sesc, desde a sua criação em 1944, passando 

pelos seus programas, pela sua política cultural, o contexto do desenvolvimento das 

suas ações em São Paulo e como o projeto Prata da Casa, nele se insere. No capítulo 

II, mostro a trajetória e as concepções de criatividade, com foco na psicologia, 

sociologia e educação. E ainda, o referencial teórico que embasa esta pesquisa, com 

destaque para Gardner (1996), De Masi (2003) e Paulo Freire (1967,1987). 

No capítulo III, apresento a Revisão Sistemática da Literatura (RSL), analiso os 

dados que foram levantados das entrevistas e dos documentos que fazem parte do 

acervo do Sesc. Para tanto, usou-se a análise textual discursiva de Moraes e Galiazzi 

(2016). E nas considerações finais abordo as questões e contribuições trazidas pela 

pesquisa, como o processo de formação e a formatação do projeto Prata da Casa, a 

importância dos papéis dos críticos de música/curadores, dos novos artistas e do 

público que participou do projeto entre os anos de 2003 e 2004. 

 

 

 

 
1 O título desta pesquisa remete à música Clube da Esquina II. NASCIMENTO, Milton; BORGES, Lô; 
BORGES, Márcio. Clube da esquina 2. In: Clube da esquina. Rio de Janeiro: EMI-Odeon, 1972. Faixa 
11. 1. Disco de vinil. 
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CAPÍTULO I 

1 PERCURSO HISTÓRICO 

 

1.1 O Sesc e o contexto histórico de sua criação 

 

O século XX foi marcado pelas transformações políticas, sociais e tecnológicas 

em todo o mundo e pela busca da construção de uma sociedade democrática, 

particularmente notado no Brasil do pós-guerra. É neste contexto que acontece a 

criação do Serviço Social do Comércio (Sesc). 

Segundo Faveri (2019), a “era Vargas”, que se estende de 1930 a 1945, é 

considerada um marco histórico no âmbito político, porque nesse período é possível 

identificar dois fortes grupos atuando de forma polarizada: as forças nacionalistas e 

as forças políticas liberais, além do surgimento das classes sociais oriundas da 

migração da população do campo para a cidade. Weffort (1989), citado por Faveri 

(2019, p. 19), a descreve da seguinte maneira: 

Essas novas massas que migram em busca de novas oportunidades de 
trabalho são, evidentemente, massas que pressionam no sentido de sua 
própria ascensão social. Tem-se dito, no Brasil, que o homem que consegue 
transferir-se do campo para a cidade faz a sua revolução individual. 

Desta forma, as grandes cidades são desenvolvidas com a colaboração da 

população que deixa de trabalhar nos setores agrícolas, passando para os diferentes 

setores de serviços e da indústria, atuando de modo intenso no processo de 

urbanização. 

Com essa densa migração do campo para a cidade, começa a surgir, por 
outro lado, um problema, que é a falta de preparo dessa demanda migratória 
para atuar no processo de industrialização que o país mais tarde viria a 
implementar [...] (FAVERI, 2019, p. 19). 

A partir dessa situação, o governo tem que reelaborar as suas relações com a 

sociedade, surgindo, assim, o fim da oligarquia. Novos agentes passam a influenciar 

a política no país e, para o autor, a formação desta elite burguesa urbano-industrial, 

frente ao contexto local e mundial, passa a defender uma política de substituição das 

importações. 

O Estado é impulsionado a fazer intervenções na economia por meio da criação 

de estatais ligadas à infraestrutura para o desenvolvimento do país, bem como 

oferecendo incentivos para os interesses privados. As iniciativas privadas, inseridas 
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neste contexto político, econômico e social, apresentam tendências distintas e criam 

um polêmico debate sobre os rumos que o país deve seguir para o seu 

desenvolvimento. 

Dentro das iniciativas privadas, identificam-se por um lado, o professor Eugênio 

Gudin, que representa os interesses da “elite urbana e agrária” e, por outro, o 

professor Roberto Simonsen, designado pelo governo Vargas a realizar uma pesquisa 

no setor econômico, com o objetivo de diagnosticar os princípios básicos para 

orientação de uma “política de desenvolvimento industrial no Brasil” (FAVERI, 2019, 

p. 20). 

Roberto Simonsen apoiou-se em um grupo de intelectuais que futuramente 

criaria o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb)2 e encorajava o governo 

Vargas para que o país ultrapassasse o subdesenvolvimento, a fim de atingir o estágio 

de desenvolvimento econômico necessário para “transitar” entre os países 

desenvolvidos, fundamentados na ideologia nacionalista desenvolvimentista3, em 

oposição às ideias liberais representadas pela figura de Eugênio Gudin. 

A política defendida pelo grupo desenvolvimentista apoiava-se em: dar acesso 

à população aos bens de consumo; aumentar à produção por meio de incentivos à 

indústria de base; ampliar o mercado interno; quadruplicar a renda nacional para a 

grande parte da população. 

Para tanto, necessitava o governo realizar o fortalecimento e a intervenção 
mais decisiva do Estado na economia do país, para criar as condições 
básicas para o desenvolvimento da indústria de base, tais como a oferta de 
combustíveis; transporte adequado e formação de mão-de-obra qualificada 
para operar com tecnologia avançada o setor industrial (FAVERI, 2019, p. 
21). 

Aqui cabe o entendimento sobre esse grupo desenvolvimentista em libertar o 

país das forças externas, principalmente aquelas diretamente relacionadas aos 

interesses dos EUA e da Europa, uma tentativa de implantar políticas econômicas 

semelhantes, mas para visar o pleno desenvolvimento do Brasil. 

 
2 O Iseb foi criado pelo Decreto nº 37.608, de 14 de julho de 1955, como órgão do Ministério da 
Educação e Cultura. O grupo de intelectuais que o criou tinha como objetivos o estudo, o ensino e a 
divulgação das ciências sociais, cujos dados e categorias seriam aplicados à análise e à compreensão 
crítica da realidade brasileira e deveriam permitir o incentivo e a promoção do desenvolvimento 
nacional. Dentro do Iseb, os principais formuladores do projeto de desenvolvimento nacional foram 
Hélio Jaguaribe, Guerreiro Ramos, Cândido Mendes de Almeida, Álvaro Vieira Pinto e Nelson Werneck 
Sodré. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/ISEB. Acesso em: 
09 maio 2021, às 18h23. 
3 Essa ideologia fundamenta a filosofia de Álvaro Vieira Pinto e, posteriormente, a de Paulo Freire. 
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As realidades nacional e latino americana não percorrem o mesmo caminho, 
ou seja, não desenvolvemos os processos de industrialização em benefício 
próprio, para melhorar, qualitativamente, o nível de vida das pessoas em 
sociedade. Mas desenvolvemos um processo de industrialização para suprir 
as demandas internacionais das grandes metrópoles” (FAVERI,2019, p. 111). 

De modo oposto, a política liberal proposta pelo grupo representado por 

Eugênio Gudin, objetivava: estimular e expandir as atividades do setor agrícola, apoiar 

a grande propriedade para exportação, abrir o país ao capital externo, desnacionalizar 

a iniciativa privada para atuar no desenvolvimento econômico do país.  

Tal política não se diferenciava daquela já aplicada pela oligarquia fundada na 

exploração da indústria de estratificação de minérios e da agricultura voltada para o 

mercado de exportação.  

Nessa nova ordem sociopolítica, Faveri (2019) mostra o surgimento de novos 

segmentos sociais originários no contexto descrito e espelhando o conflito de 

interesses distintos, nacional e internacionalmente. São eles: “grupos sociais mais 

elevados” que abrangem os novos empresários e donos de indústrias; “grupos sociais 

médios e baixos” representados pelo setor terciário; e a “expansão da classe média” 

(FAVERI, 2019, p. 22) com trabalhadores do setor de serviços que pedem por 

melhores condições de ensino, uma vez que entendem a possibilidade de ascensão 

social por meio da educação. Nesse período, surgem os movimentos sociais, 

artísticos, políticos e culturais: os pioneiros da educação, os artistas modernistas e o 

dos mineiros, marcando uma sociedade urbanizada em busca da construção de um 

país com bases na democracia  

E é nesta nova ordem social que os empresários da indústria e comércio são 

chamados para que, de forma criativa, unam suas potencialidades, com uso do 

recurso privado, recolhido por meio de uma estratégia de políticas públicas para a 

gestão particular das entidades patronais que originará um modelo inédito no mundo, 

de forma a atender aos trabalhadores destes segmentos e sendo extensivo para toda 

a sociedade brasileira. 

No que diz respeito à educação, é possível a compreensão do contexto descrito 

acima, passando por um breve trajeto, extraído de Demerval Saviani (2018), em seus 

estudos das ideias pedagógicas no Brasil. O autor mostra a baixíssima quantidade de 

alunos atendidos pelas escolas tradicionais jesuíticas, mesmo porque as mulheres e 

os escravos que compunham a maior parte da população ficavam excluídos, assim 

como os negros livres, os pardos e os filhos ilegítimos. Projetos para ampliação da 
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instrução pública são apresentados, confrontando o ensino tradicional. Tais iniciativas 

ganham força no período republicano, momento em que identificamos a transição da 

matriz católica para a matriz liberal. 

[...] os católicos constituíram-se no principal núcleo de ideias pedagógicas a 
resistir ao avanço das ideias novas, disputando, palmo a palmo com os 
renovadores, herdeiros das ideias liberais laicas, a hegemonia do campo 
educacional no Brasil a partir dos anos de 1930 (SAVIANI,2018, p. 280). 

Assim como Faveri (2019), Saviani (2018) vai registrar que outras camadas da 

população também ansiavam por espaço na educação. O movimento operário já 

estava se estruturando e as ideias socialistas ganhavam corpo por meio dos 

anarquistas, dos comunistas e da criação de partidos operários que defendiam o 

ensino gratuito, laico e técnico-profissional. “Reivindicando o ensino público, 

criticavam a inoperância governamental no que se refere à instrução popular e 

fomentaram o surgimento de escolas operárias e bibliotecas populares” 

(SAVIANI,2018, p. 281). 

A ideia pedagógica que ganhou projeção, foi estruturada e apoiada no governo 

de Getúlio Vargas (1930-1954) sendo efetivada por meio do Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova de 1932, assinado por intelectuais da elite brasileira, entre eles, 

Lourenço Filho, Fernando Azevedo e Anísio Teixeira, marcando o projeto de 

renovação da educação brasileira, propondo uma escola pública, laica, gratuita e 

unificada, uma vez que a igreja católica controlava a maioria das escolas privadas do 

país. 

Na sequência do manifesto de 1932, a Escola de Sociologia Política (1933) e a 

Universidade de São Paulo (1934) são fundadas por membros do Instituto de 

Organização Racional do Trabalho (Idort), representado por Salles Oliveira, Roberto 

Simonsen e Júlio de Mesquita Filho, caracterizando o projeto da elite burguesa da 

época, influenciando, inclusive, a formulação das políticas governamentais. Lourenço 

Filho, atuando como consultor, colabora para a criação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai) em 1942 e que em poucos anos passou a compor a 

Federação da Indústria, junto com o Serviço Social da Indústria (Sesi) e a Federação 

do Comércio que abrange o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e 

o Serviço Social do Comércio (Sesc), aponta o autor. 

Ao longo desta trajetória, destaca-se o papel de Roberto Simonsen como um 

dos importantes articuladores para o desenvolvimento do país, figurando em diversas 
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áreas, influenciando desde o governo Vargas, passando pelo grupo que criará o 

Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb), o Instituto de Organização Racional 

do Trabalho (Idort) e pelas Federações da Indústria e do Comércio. 

Sobre esse momento histórico, alguns dos importantes representantes das 

classes produtoras – por meio de suas entidades associativas da agricultura, comércio 

e indústria – reúnem-se para a Conferência de Teresópolis, organizada pela 

Associação Comercial do Rio de Janeiro, no período de 1 a 6 de maio de 1945. 

Tal reunião tem como objetivo discutirem sobre os seguintes temas: 1) O 

Estado e a ordem econômica; 2) Elevação de nível de vida da população; 3) Política 

de produção agrícola; 4) Política de produção industrial e mineral; 5) Política de 

investimentos; 6) Energia e transportes; 7) Política comercial; 8) Política monetária, 

bancária e fiscal; 9) Política social e trabalhista;10) Política imigratória. 

Esses dez temas refletem os mesmos objetivos descritos anteriormente e que 

estão nos conteúdos do grupo pertencente à ideologia nacionalista 

desenvolvimentista. Nesta mesma ocasião, os participantes da Conferência, elaboram 

a Carta da Paz Social4, sob a presidência de João Daudt d’Oliveira, primeiro 

presidente do Conselho Nacional do Sesc, e a Mesa Diretora integrada por Euvaldo 

Lodi, Iris Meimberg, Brasílio Machado Neto e Roberto C. Simonsen, incluindo o 

secretário Luís Dodsworth Martins. 

Para corroborar os objetivos desenvolvimentistas, o conteúdo da Carta da Paz 

Social traz, como um de seus princípios, o desejo da aliança entre empregadores e 

empregados que, em torno de suas atividades econômicas, serão regidos por um 

sentimento de paz social, pelo esboço de confiança, solidariedade e união fraterna, 

cujo objetivo comum é o de resultar em uma “obra educativa” e que deverá ser 

alcançada mediante à manutenção da democracia, fundada na iniciativa privada e 

norteada pelo interesse nacional. 

Nasce, aqui, uma iniciativa inovadora, inédita no que diz respeito a uma política 

social que usa recursos privados para a gestão pública e na ordem da 

responsabilidade social. 

A Carta versa, ainda, sobre questões político-ideológicas como o entendimento 

que o lucro advindo dos empreendimentos e do trabalho destes setores da economia 

 
4 Disponível em: https://issuu.com/sescsp/docs/docfundantes_cartapazsocial_link. Acesso em: 01 jun. 
2021. 
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devem ser estendidos para o bem-estar coletivo, através de um investimento para o 

aumento do poder aquisitivo da população, em especial a rural, com salário digno. 

Trata, também, sobre a criação do “Fundo Social” para aplicação em obras e 

serviços, assistência social, e o melhoramento físico e cultural da população. O Fundo 

prevê ainda a melhoria do nível de vida dos empregados, o aperfeiçoamento cultural 

e profissional, o que pode ser entendido pelas palavras do diretor do Sesc em São 

Paulo, Danilo Santos de Miranda (2016, n.p.): 

O Sesc, Serviço Social do Comércio, foi fundado por um grupo de 
empresários imbuídos dessa genuína intenção de que a cultura deveria ser 
defendida como um bem comum a todos os trabalhadores. Isto posto, seria 
cumprida a finalidade de fortalecer, então, “os sentimentos de solidariedade 
e confiança” na sociedade, tal qual escrito na Carta da Paz Social – 
documento que fundamenta o Sesc para o novo cosmos que irrompia com a 
reinvenção desse pós-guerra5. 

Por fim, a Carta garante uma ampla política de seguridade social e de bem-

estar social por meio da contribuição compulsória dos empregadores desses setores 

e que são garantidas pelo Estado, através da Constituição brasileira. 

 

1.2 O Sesc São Paulo 

 

O contexto histórico mostra o momento de criação do Sesc, considerado como 

um modelo inovador, caracterizado pela união de instituições que foram convocadas 

a contribuir com a construção de uma nova sociedade que despontava. 

Os representantes da indústria e comércio são chamados para atender aos 

novos grupos de trabalhadores urbanos. Dentre os representantes, destaca-se o 

empresário Roberto Simonsen, elo entre o Iseb, e o grupo de intelectuais, também 

convocados a elaborar pesquisas, de modo a oferecer subsídios para a criação de um 

plano de desenvolvimento para a nação. Neste grupo, figurava o filósofo Álvaro Vieira 

Pinto (1909-1987), que com o conceito de “amanualidade”, defende a ideia de como 

o homem, através de sua ação e trabalho, produz cultura.  

E é nesse ponto que tudo se encontra, se entrecruza. O Sesc, originário de 

uma política pública, destinado a ser uma “obra educativa” e que, na atualidade, após 

 
5 Disponível em: https://portal.sescsp.org.br/pt/sobre-o-sesc/palavras-do-
diretor/191_O%20PAPEL%20DAS%20ARTES%20E%20DAS%20INSTITUICOES%20CULTURAIS%
20NO%20MUNDO%20CONTEMPORANEO#texto. Acesso em: 09 maio 2021. 
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setenta e cinco anos, pode ser traduzida como “ação educativa transformadora”, 

retratada em sua missão: 

Promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e a 
qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, 
de seus familiares e das comunidades de seu entorno, com vistas a uma 
sociedade justa e democrática (SESC, 2021, p. 13).  

Completa a identidade do Sesc, o seu quadro de valores: a transparência, a 

excelência, a atuação em rede, a ação educativa transformadora, a sustentabilidade, 

o acolhimento, o respeito à diversidade, o protagonismo e a inovação. Destes, destaco 

dois que são importantes para as análises desta pesquisa: “a ação educativa 

transformadora”: “Contribuição para o desenvolvimento do ser humano, visando 

melhor compreensão de si mesmo, suas potencialidades, do contexto em que vive, 

de sua capacidade de realizar escolhas e colaborar com a coletividade” (SESC, 2021, 

p. 15). 

E o outro valor é a inovação: “Promoção de um ambiente favorável à criação e 

experimentação de novas ideias e iniciativas que propiciem o aperfeiçoamento e ou 

mudanças estruturais, contribuindo para o reconhecimento da instituição” (SESC, 

2021, p. 15). 

Esse valor, a inovação, é crucial para fundamentar as análises das categorias 

de criatividade que se propõe esta pesquisa. 

Em sua trajetória histórica, o Sesc foi se recriando de modo a dar continuidade 

em sua manutenção e permanência, frente às exigências de cada época. Como em 

seus primeiros anos, quando suas ações estavam centradas no aspecto assistencial, 

atendendo parte das necessidades básicas dos cidadãos. 

Essa recriação pode ser acompanhada através de seus marcos principais: as 

ações programáticas, os serviços e arquitetura, que se iniciaram em 1946, nos antigos 

casarões espalhados pelas cidades, conhecidos como centros sociais, oferecendo 

alguns serviços de assistência social, como atendimento médico e odontológico, 

chegando ao seu primeiro centro de férias, hoje, Sesc Bertioga.  

Foi por isso que, nas décadas de 40 e 50, o Sesc São Paulo construiu um 
dos melhores sistemas de proteção à saúde em geral e, em particular, à 
infância e à adolescência, além de fundar, em 1948, a primeira Colônia de 
Férias do Brasil, em Bertioga (MIRANDA, 2006, n.p.). 

Nos anos de 1960, intensifica-se o trabalho de ação comunitária para as 

cidades que não possuíam os centros sociais, com as Unidades Móveis de Orientação 
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Socias (Unimos) e adota-se o Trabalho Social com Idosos (TSI), modelo que servirá 

de referência para as futuras Universidades da Terceira Idade, com programas 

espalhados nos “campi” de muitas Universidades públicas e privadas brasileiras. 

Entre os anos de 1970 e 1980, houve o fortalecimento do Lazer e da Cultura, 

como nos conta Galante (2018, p.14) em sua tese de doutorado: 

No início dos anos 1970, as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc incorporam o 
lazer oficialmente na política institucional, tornando-o um campo de ação 
prioritário em todo o território nacional. Com isso, no intuito de sistematizar e 
fundamentar teoricamente as ações, além de ampliar a formação e a 
capacitação técnica dos funcionários que atuavam com os projetos de lazer 
nas Unidades Móveis de Orientação Social – UNIMOS, no ano de 1978 o 
Departamento Regional do Sesc em São Paulo criou o Centro de Estudos do 
Lazer – CELAZER. [...] Favorável às ideias de Dumazedier, o Sesc assumiu 
o lazer enquanto vivência ligada ao tempo livre e passou a investir nos 
estudos e pesquisas sobre o caráter socioeducativo do lazer.  

De modo manifesto, o Sesc continuou cumprindo com excelência os seus 

valores, contribuindo ativamente para a construção da sociedade brasileira de 

maneira modelar. E consolidou suas ações, no Departamento Regional de São Paulo 

(Direg SP), quando nesses mesmos anos assumiu a construção do Centro Cultural e 

Desportivo, na capital de São Paulo, iniciando com o Sesc Consolação. 

[...] A partir da década de 80, definiu como foco a promoção do lazer e da 
animação sociocultural, catalisando um novo processo de democratização 
brasileira e transformação econômica mundial, com um novo padrão de 
centros culturais e esportivos, expresso no ícone SESC Fábrica na Pompeia 
de 1982 (MIRANDA, 2006, n.p.). 

E finalizando esse percurso, em 1990, o Direg SP lança o Programa de 

Combate Contra a Fome, o Mesa Brasil, que, com metodologia própria, recolhe e 

distribui alimentos para instituições que atendam pessoas em situação de 

vulnerabilidade social por todo o país. Recentemente, em 2020, em função da 

pandemia mundial causada pela Covid-19, intensifica suas ações na plataforma do 

Sesc Digital (SESC, 2020). 

 

1.3 O Sesc e a sua política cultural 

 

Pensar a experiência humana, a criação de instituições sociais que consigam 

ter, em suas trajetórias, um papel de mediação para a construção e manutenção 

permanente de si mesmas, mas que, sobretudo, colaborem para a consolidação de 
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um projeto de nação, impulsionado e embasado pelos ideais democráticos, é o que o 

Sesc tem buscado ao longo de sua trajetória. 

O Departamento Nacional, na década de 1970, havia criado uma portaria 

(215/75) que incluía o Programa de cultura. Em 1982, uma nova portaria (315/82) é 

criada na intenção de aperfeiçoar a existente, mas é em agosto de 2015 que a 

Resolução 1304/20156 foi aprovada pelo Conselho Nacional do Serviço Social do 

Comércio, fundamentando e consolidando ainda mais os princípios e diretrizes das 

ações institucionais no campo da cultura como fruto da criação coletiva dos 

Departamentos Regionais. 

Tal política cultural tem sido elaborada como um “conjunto organizado de 

ações” que acontecem por meio da mediação do Sesc entre cultura e sociedade. Por 

cultura, o entendimento da complexidade de sentidos nela imbricados, tendo, em sua 

essência a multiplicidade. Esta se faz presente no questionamento que a instituição 

sempre carregou em sua trajetória, de forma a iluminar as suas escolhas que, ao longo 

desses setenta e cinco anos, vem se refletindo no enfoque dado ao fazer cultural. 

Nesse sentido: 

As respostas a essas questões têm conformado uma ação em cultura que 
busca proporcionar a aproximação entre diferentes estratos sociais e a 
produção artística, entendendo arte como algo de natureza subjetiva e como 
resultado do desenvolvimento da sensibilidade humana em consonância com 
os diferentes contextos sociais de cada momento histórico (SESC, 2015, p. 
1).  

Por sua vez, as escolhas se refletem na política cultural proposta que valoriza 

a propagação das linguagens artísticas, o amplo acesso à informação, bem como a 

produção de saberes para a atividade sensível. 

“Uma ação orientada pelo objetivo de ampliar as possibilidades experenciais, 

proporcionar novas oportunidades de fruição e de criação, valorizando as inúmeras 

vertentes estéticas e a reflexão da experiência artística das várias regiões do país” 

(SESC, 2015, p. 1). 

Desta forma, fica compreensível a opção da instituição embasada no diálogo 

com a sociedade por meio das produções artísticas, intelectuais e nas diversas 

expressões culturais, com o objetivo maior de difundir e promover a diversidade 

cultural. Um outro dos propósitos da instituição é a “ação educativa transformadora”, 

norteando os programas de cultura:  

 
6 SESC. Resolução n. 1304/2015. A política cultural do Sesc. Rio de Janeiro, 2015. 
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[...] assumir o exercício de compreensão da realidade como princípio 
educativo e a estética como elemento da experiência formativa, ambos 
processos que acionam os sentidos, impondo um dilema para a educação e 
cultura enquanto conformadores ou críticos da existência humana (SESC, 
2015, p. 4). 

A política cultural, adotada pela instituição, tem como intenção a contribuição 

para o desenvolvimento do campo, sendo cultura entendida de modo amplo e 

abrangendo todas as dimensões da convivência com o coletivo e o que se é produzido 

a partir disso, suas manifestações e representações sociais como: valores, hábitos, 

costumes, crenças, produção intelectual e artística. Daí ser entendida como: “[...] um 

conjunto de princípios, objetivos, estratégias, estabelecido por um organismo público 

ou privado, a fim de orientar as ações de mediação, regulação e intervenção no campo 

cultural [...]” (SESC, 2015, p.7).  

Ela está apoiada em três dimensões:  a) a primeira é a política, assinalando o 

conflito de ideias e poder presentes na criação dos bens simbólicos, fazendo com que 

a instituição delineie o seu posicionamento por meio de suas escolhas; b) a segunda  

é a técnica, que diz respeito ao reconhecimento dos diversos saberes que permeiam 

o estético e o simbólico; c) e a terceira dimensão é a administrativa, relacionadas às 

metodologias e ferramentas para a viabilização e acompanhamento das ações de 

gestão, pautadas na legislação do governo brasileiro e nas normas internas. 

A gestão no Sesc é pensada para a consolidação do campo da cultura pelo 

viés que vem se construindo, desde a sua criação, com o compromisso primeiro que 

foi impulsionar o desenvolvimento do seu público prioritário e da sociedade como um 

todo, numa ação de coadjuvação com o governo. A atuação do Sesc em todo o 

território nacional, opera na seguinte lógica:  

[...] em um país de dimensões continentais como o Brasil, e percebendo os 
diferentes indivíduos e diferentes comunidades como produtos e como 
produtores de cultura, o Sesc considera que a produção e a difusão dos bens 
culturais, quer como elemento simbólico, quer como produto da chamada 
“indústria cultural”, vem historicamente se estruturando de modo desigual. Em 
termos práticos, isto se reflete na dificuldade que sujeitos oriundos de classes 
sociais economicamente desfavorecidas e de fora dos grandes centros 
urbanos têm de difundir a sua produção artístico-cultural e, também de 
conhecer e de dialogar com outras expressões (SESC, 2015, p. 9). 

O diálogo entre os diversos agentes é permanente, de forma a proporcionar 

uma construção coletiva e tornando-se presente nos programas e projetos norteados 

pela política de ação cultural. Consequentemente, a escolha política vai reforçar a 

dimensão técnica pelo reconhecimento do valor que está embutido nessas novas 
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estéticas, uma vez que refletem o que está sendo produzido regionalmente e com a 

dimensão geográfica do país, a diversidade também ganha amplitude. 

No que tange à dimensão administrativa é importante e imprescindível para a 

manutenção do que a instituição chama de “conformidade da gestão”, norteando a 

prestação de contas para o Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria Geral 

da União (CGU) e sociedade, preserva a alocação de valores e verbas, garantindo a 

sua adequação de forma estratégica e apropriada aos seus fins. E ainda, oferece 

respaldo ao artista no sentido de desenvolver uma carreira mais sólida e profissional, 

estruturando para as necessidades legais. 

 

1.4 O Sesc e os seus programas 

 

Pautado no valor: transparência, no nível de gestão estratégica e gerencial, 

cumprindo com seus propósitos, sua missão, operacionalização e viabilização de suas 

ações, o Sesc vale-se de uma estrutura programática. 

O Departamento Nacional é o norteador para essa faceta da gestão cultural e 

responsável pelo estabelecimento de diretrizes, normas e referenciais, abrangendo 

todo o território nacional, balizando os processos licitatórios, as logísticas e 

contratações institucionais. Assim, a estrutura programática é um instrumento que 

serve para orientar os modos de mensurar as realizações desenvolvidas, registrando 

o atendimento ofertado ao público prioritário e ao público em geral. 

Cabe, aqui, trazer o valor da excelência que acontece de maneira modelar para 

os serviços prestados, para a gestão de equipamentos, permitindo, assim, a evolução 

da rede como apresentada anteriormente. 

Por meio dos programas é que a “ação educativa transformadora” acontece, 

seja na prática ou na fruição, no tempo livre dos frequentadores, conceitualmente 

chamado de lazer, que caracteriza uma das dimensões da educação não formal e 

permanente. Essa estrutura é composta pelos seguintes programas e que são, aqui, 

apresentados resumidamente: Educação – acontece através de um conjunto de ações 

de educação não formal7 e permanente, a partir da oferta de cursos, oficinas e dos 

 
7 Segundo Trilla e Ghanem (2008, p. 42), educação não formal compreende: “[...] o conjunto de 
processos, meios e instituições específicos e diferencialmente concebidos em função de objetivos 
explícitos de formação ou instrução não diretamente voltados à outorga dos graus próprios do sistema 
educacional regrado”. O universo da educação não formal é amplo, variado e com um repertório de 
âmbitos: o da formação ligada ao trabalho – formação na empresa, escolas-oficinas, formação para o 
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projetos institucionais como o programa para crianças de 7 a 14 anos, para os jovens 

de 15 a 29 anos e Trabalho Social com Idosos; Saúde – são serviços oferecidos pelas 

áreas de odontologia e alimentação, com ênfase na prevenção e educação em saúde. 

Esses serviços ocorrem nas clínicas de odontologia e nos restaurantes sociais, 

chamados de Comedorias; Assistência – atividades amparadas em parceria com 

outras instituições e setores da sociedade para contribuir com a inclusão social e a 

educação para a cidadania, dentro do campo dos direitos sociais; Lazer – contempla 

um conjunto de atividades por meio do desenvolvimento físico-esportivo, 

socioculturais, turísticos e de natureza, por meio do Programa de Ginástica 

Multifuncional, do Programa de Esportes e do Turismo Social; Cultura – abrange um 

conjunto de atividades de desenvolvimento e difusão das artes cênicas (dança, teatro, 

circo e performance); artes visuais (plásticas, cinema, audiovisual); biblioteca e 

música (SESC, 2017). 

E é neste último programa que o projeto Prata da Casa se insere nessa 

estrutura maior, de forma singular, como ação programática na unidade operacional. 

 

1.5 Neste contexto: o projeto Prata da Casa 

 

A criatividade no projeto começa a aparecer no próprio nome e que o Diretor 

do Sesc São Paulo apresenta no seu texto intitulado “Ouros aos Pratas”: 

Em tempos idos, expor as melhores pratarias que repousam dentro dos 
armários, cria um sinal de distinção ao acolher os convidados da casa. Neste 
sentido “Prata da Casa”, ficou do que há de valioso em nossas vidas, em 
nossas referências, ou em nossa história (MIRANDA, 2009, p. 3). 

O Projeto Prata da Casa foi iniciado em 1999, fruto da criação da equipe técnica 

que formava o Núcleo de Música e Artes Cênicas (NMAC), no Sesc Pompeia. O 

objetivo é apresentar novos artistas de diferentes gêneros da música nacional, cuja 

premissa refere-se aos seus primeiros trabalhos autorais e inéditos, tendo lançado, 

no máximo, um “CD” ou mesmo nenhum. 

 
primeiro emprego são alguns dos exemplos; o do lazer e da cultura - desfrutar da cultura no tempo 
livre, sem sentido utilitarista e acadêmico, voltado para pessoas de todas as idades. As denominações 
Pedagogia do lazer, educação em tempo livre e animação sociocultural, também são adotadas para 
este âmbito; o da educação social – é aquela voltada para as pessoas em conflito social, como os 
centros de acolhida, programas educativos para o cárcere e de pessoas em situação de rua; e o da 
própria escola – por meio das atividades extras culturais, das visitas a museus, campo em conjunto 
com ONGs ou instituições públicas ou privadas. 
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As apresentações dos artistas selecionados aconteciam uma vez por semana, 

geralmente às terças-feiras, à noite, gratuitamente. Ao final de um ano, 

aproximadamente, e para marcar a curadoria daquele crítico convidado, realizava-se 

a Mostra Prata da Casa.  

Ao longo desses anos de projeto, passaram pelos palcos da antiga choperia 

(atualmente chamada de Comedoria) e teatro da unidade vários artistas selecionados, 

por meio de uma curadoria compartilhada entre a equipe técnica do NMAC e os 

críticos de música. Neste breve levantamento8, mostro os críticos e alguns dos artistas 

que participaram no período de 10 anos. 

Destacam-se como críticos: Mauro Dias (junho -1999 a junho – 2000 / outubro 

– 2001 a março – 2002); Carlos Calado (agosto – 2000 a setembro – 2001 / abril – 

2002 a junho – 2003); Israel do Vale (setembro – 2003 a fevereiro – 2004); Lauro 

Lisboa (abril – 2004 a maio – 2005); Pedro Alexandre Sanches (setembro – 2006 a 

abril – 2008); Carlos Bozzo (julho – 2005 a agosto – 2006); Patrícia Palumbo (maio – 

2008 a junho – 2009). 

Pode-se destacar, como artistas: Consuelo de Paula, Ceumar, Quinteto em 

Branco e Preto, Lucas Santtana, Berimbrown, A Barca, Trio Curupira, Fernanda Porto, 

Weber Lopes, Maogani, Fred Martins, Chico Pinheiro, Silvério Pessoa, Donazica, 

Barbatuques, Rubi, Tira Poeira, Alessandro Penezzi, Curumin, Romulo Fróes, 

Cérebro Eletrônico, Fabiana Cozza, Gabriel Grossi, Gianna Viscardi, Céu, Marcus 

Tardelli, Mariana Aydar, Vanguart, Turbo Trio, Renegado, entre outras e outros. 

Muitos desses artistas têm, na atualidade, suas carreiras já consolidadas, e 

tantos outros se tornaram consagrados na cena musical brasileira. Como curiosidade, 

quem inaugurou o projeto, na noite de junho de 1999, no palco da antiga choperia do 

Sesc Pompeia, foi a cantora Tutti Baê, importante representante do que o projeto 

sempre se propôs a fazer: trazer a inovação, a diversidade e a qualidade da produção 

da música contemporânea em seus contextos de época. 

O Quinteto Preto e Branco representou a nova geração do samba da periferia 

de São Paulo; Cérebro Eletrônico trouxe, como referência em sua criação, o 

movimento Tropicalista por meio de uma mistura entre a música eletrônica, o rock, o 

 
8 Neste breve levantamento, considerei o recorte feito nos dez anos comemorativos do projeto, 
organizou-se outra grande mostra que teve seu registro por meio de um álbum duplo, gravado e lançado 
pelo Selo Sesc. Disponivel em: https://issuu.com/edicoessescsp/docs/livretoprata10_leve1. Acesso 
em: 03 jun. 2021. 
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pop e a MPB; Tutti Baê e Rubi impressionaram pelas tessituras de suas vozes; 

Renegado, o rapper mineiro, revelava a consciência do movimento negro pela mistura 

do reggae, dub, samba e maracatu, além da originalidade de suas composições e 

Romulo Fróes, influenciado por Nelson Cavaquinho, teve sua composição autoral 

chamada pela crítica musical como “música triste”. 

Para esta pesquisa, restringiu-se ao período de 2003 a 2004, o que se justifica 

por ter sido aquele que acompanhei diretamente, em razão de um rodízio na equipe 

técnica do NMAC, oportunizando que todos os integrantes contribuíssem e se 

desenvolvessem com o projeto. Da mesma forma que acontece com os críticos de 

música, essa é um modo de construir novos olhares e considerar novas estéticas 

musicais. 

O formato operacional original configurava-se com parte dos integrantes do 

NMAC: um crítico de música e os artistas (músicos). Esse formato foi considerado 

para análise dessa pesquisa por meio do conceito de “grupos criativos”, elaborado por 

De Masi (2003) e das “Questões para Investigação Empírica” no “Nível do Campo”, 

dos “Componentes Principais no Estudo da Criatividade”, elaborados por Gardner 

(1996). 

 

1.5.1 Objetivos 

 

Mediante ao percurso histórico traçado, ao delineamento dos programas 

institucionais e da breve descrição do projeto Prata da Casa, a pesquisa passa a ter 

como objetivo geral: Analisar como se desenvolve o processo criativo na integração 

dos sujeitos no projeto Prata da Casa. E como objetivos específicos: a) Definir as 

dimensões da criatividade no formato operacional do Prata da Casa; b) Identificar as 

etapas que compõem o processo criativo do Prata da Casa; c) Observar as 

características criativas, na equipe de trabalho do projeto formada pela equipe técnica 

do NMAC, pelos críticos de música e pelos artistas. 

 

1.6 Orientações curriculares do Prata da Casa 

 

A presente pesquisa sobre a criatividade que permeia o projeto Prata da Casa 

faz parte de uma complexa rede de micropolíticas de vivência e construção de uma 

específica ecologia cultural. A educabilidade para a criatividade – um dos focos da 



28 
 

dissertação, vai além de seu aspecto instrumental, constituindo-se numa política de 

formação e educabilidade dos sujeitos envolvidos e da própria instituição. Ora, tal 

ecologia não pode se eximir de reconhecer uma teia orgânica de compromissos e 

planos. A criatividade nas artes, e na cultura em geral, com todos seus aspectos 

formativos e intencionais exige um pano de fundo nem sempre explícito que pode ser 

chamado de currículo. Mas não um currículo como rol de conteúdos e procedimentos 

metodológicos que cumprem a função de padronizar a aprendizagem e as diretrizes 

da aprendizagem. Tratemos, aqui, a noção de currículo dentro da qual nossas 

reflexões se deram. Veremos, também, pela explicitação do conceito de currículo, 

como as intencionalidades da própria construção do projeto Prata da Casa, viabilizado 

na unidade do Sesc Pompeia, se deu. 

Abaixo, apresentam-se algumas tendências curriculares e suas aproximações 

com o nosso tema. 

A trajetória histórica do conceito “currículo” nos permite aglutinar as suas 

teorias em três grandes grupos: tradicional (centrado no professor, nos conteúdos 

disciplinares, na avalição e nos resultados), crítica (questiona as formas dominantes 

de conhecimento e entende que o currículo está envolvido por questões ideológicos, 

políticas e de poder) e pós-crítica (considera a subjetividade, a representação, a 

identidade e a diversidade)9. Como se apresentam com tendências elas se 

contraditam, mas se confluem em diferentes campos e finalidades, sendo, portanto, 

diretrizes de análise e não metodologias ou padrões.  

Currículo pode ser compreendido, também, como um modo de organização que 

prevê um plano de ação com os seguintes itens: objetivos, conteúdos, procedimentos 

de trabalho e avaliação. Cada item responde, respectivamente, às perguntas: Para 

que? O que? Como? Os objetivos foram alcançados? Tal é a visão mais operativa e 

pouco explicitadora de seus valores e tensões mais compreensivas do plano a ser 

conseguido.  

Essa organização é mais próxima das atividades e propósitos da cultura 

escolar. Ao longo de sua trajetória, dos múltiplos locais onde se experienciam e 

constroem os currículos, chegou-se à compreensão que currículo é “vivo”, está em 

movimento. Nela, num primeiro momento, identifica-se o currículo prescrito, como 

 
9 Ideias elaboradas a partir das aulas da disciplina: Teoria do Currículo, sob a docência da professora 
Dra. Mere Abramovicz. Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo, PUC SP, abril de 2020. 
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uma grade curricular, uma série de disciplinas, com horários, conteúdos previamente 

determinados e que são transmitidos, dos professores aos alunos.  

Porém, currículo é mais amplo do que isso, diz respeito a tudo aquilo que é 

vivido na escola e no entorno do território da qual esta faz parte, formalmente ou 

informalmente. Desde o que foi planejado, explícito, mas também o que está ocultado 

no cotidiano desse espaço, nas relações experenciadas entre os seus sujeitos. Com 

concepção polissêmica e em transformação, permite-se, assim, ser conceitualizado a 

partir de novas leituras de mundo, não existindo uma visão única sobre ele. Podendo 

ser visto como prática social, teoria e prática são integradas, inseridas no campo da 

educação formal (ARROYO, 2011; GIMENO SACRISTÁN, 2013). 

Na tentativa de ampliar a leitura de mundo para as concepções de educação, 

podemos resgatar as ideias freireanas10, e pensarmos em educações. Sim, no plural 

porque são formas diferentes que podem levar o ser humano partindo daquilo que é 

para o que almeja ser. Algo que é próprio de sua natureza, sendo que é a consciência 

de si, do outro e do mundo que permite a sua educabilidade (ROMÃO, 2008). 

Educação pode ser compreendida de diferentes maneiras: a formal está 

inserida no “altamente institucionalizado, cronologicamente graduado e 

hierarquicamente estruturado que vai dos primeiros anos da escola primária até os 

últimos anos da universidade” (TRILLA; GHANEM, 2008, p. 32). A não formal, que é 

considerada como “toda atividade organizada, sistemática, educativa, realizada fora 

do marco do sistema oficial, para facilitar determinados tipos de aprendizagem a 

subgrupos específicos da população, tanto adultos como infantis” (TRILLA; GHANEM, 

2008, p. 32). E a informal que é “um processo, que dura a vida inteira, em que pessoas 

adquirem e acumulam conhecimentos, habilidades, atitudes e modos de 

discernimento por meio de experiências diárias e de sua relação com o meio” (TRILLA; 

GHANEM, 2008, p. 33). 

Nesse sentido, seria o currículo um privilégio restrito à educação formal? 

O currículo está inserido na cultura escolar, sujeito a duas dinâmicas: a 

instituída e a do instituinte. Todo currículo, por um lado, apresenta um ordenamento 

pré-estabelecido, racionalizado, com fundamentos científicos e epistemológicos. 

Organização essa, com expectativa que esse planejamento alcance os resultados que 

foram previamente previstos. 

 
10 Paulo Freire referia-se às educações como a bancária e a libertadora (ROMÃO, 2008). 
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Na constituição humana existe o não instituído formalmente, mas que são a 

alma de suas práticas e propósitos. Aquilo que emerge do que não foi previsto, dos 

obstáculos, das surpresas, das alterações imprevistas que se colocam no caminho. 

Daí uma nova epistemologia para o currículo, que é o contrário daquilo que já estava 

dado anteriormente pelo planejamento. Daquilo que aflora da incerteza, da errância 

que remete ao rumo primeiro da humanidade, o seu percurso. Ideia esta que está 

grudada à educação, que trata de um curso, de um percurso e do desejo de ter a 

clareza de onde e como chegar11. 

O Sesc, enquanto uma instituição educativa de caráter não formal, possui, em 

suas ações culturais, atividades organizadas de forma sistemática, visando grupos 

específicos da sociedade, o seu público prioritário: os comerciários, prestadores de 

serviços, bens e turismo; bem como a sociedade em geral. Esse conjunto de 

propostas organizadas para atender uma finalidade clara, pode ser considerado como 

o princípio iniciante de um currículo: um conjunto de atividades de formação que 

supõem a concepção de um ser humano livre e que aprende, no contexto de participar 

de um projeto de nação ou organização ampla da sociedade e com instrumentos 

intencionalmente construídos para fazer cultura e educação. 

Em seu percurso formativo, possui uma organização de trabalho que prevê a 

produção de conhecimento por meio de suas ações, que acontecem num determinado 

local e tempo, apoiado por uma equipe técnica de programação que, por meio de seus 

diversos saberes, imprime uma intencionalidade educativa em sua prática cotidiana12. 

Tudo isso, somado aos valores da instituição, caracteriza-se como “ação educativa 

transformadora”. 

A “ação educativa transformadora” (SESC, 2021, p. 13) acontece por meio dos 

seus Programas. O projeto Prata da Casa que constitui uma diretriz com orientação 

curricular ampliada para as novas criações musicais brasileiras, insere-se naquele 

denominado de “Cultura” – que é formado por um conjunto de atividades de difusão e 

desenvolvimento da música, das artes visuais, das artes cênicas e biblioteca.  

 
11 Apresentação do Prof. Dr. Alípio Márcio Dias Casalli para a abertura da videoconferência: Currículo 
em quatro paredes. Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo, PUC-SP, junho de 2020. 
12 Ideia elabora ao longo da disciplina: Formação de educadores, sob a docência da Prof.ª Dra. Marina 
Graziela Feldmann. Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo, PUC-SP, setembro de 2020. 
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Deste modo, entendendo o Sesc inserido neste olhar ampliado das educações, 

torna-se possível considerarmos, então, as orientações curriculares que lhe são 

peculiares13. 

O universo da educação não formal é amplo, variado e com um repertório de 

âmbitos: o da formação ligada ao trabalho – na empresa, nas escolas-oficinas, na 

formação para o primeiro emprego são alguns dos exemplos. O do lazer e da cultura 

– no tempo livre, sem sentido utilitarista e acadêmico, voltado para pessoas de todas 

as idades. As denominações “pedagogia do lazer”, “educação em tempo livre” e 

“animação sociocultural” também são adotadas para este âmbito (TRILLA, GHANEM, 

2008, p. 42). A educação social é voltada para as pessoas em conflito social, como os 

centros de acolhida, programas educativos para o cárcere e pessoas em situação de 

rua. Inclui-se, ainda, o âmbito da própria escola – por meio das atividades 

extraculturais, das visitas a museus e campo, em conjunto com ONGs ou instituições 

públicas ou privadas (TRILLA, GHANEM, 2008). 

Neste universo, o projeto analisado nesta pesquisa está inserido no âmbito do 

lazer e da cultura como um organismo que constrói, elabora e transforma as 

orientações curriculares com o suporte de suas escolhas e política. Assim, as suas 

orientações curriculares podem ser identificadas por meio da intencionalidade de suas 

ações permeadas pelos valores institucionais, programas e política cultural que, 

pretendem continuar colaborando, de maneira criativa, para a construção do campo 

da cultura e de uma sociedade democrática, acolhedora da diversidade e que contribui 

para a supressão da desigualdade social. 

A seguir, as concepções de criatividade são apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Ideia elaborada ao longo da disciplina: Educação formal e não formal, sob a docência da Prof.ª Dra. 
Neide de Aquino Noffs. Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo, PUC-SP, abril de 2010. 
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CAPÍTULO II 

2 CRIATIVIDADE 

 

2.1 Criatividade: trajetória e concepções 

 

Ao entrar em contato com a literatura dedicada ao tema da criação e de seu 

processo interno de formação e desempenho, percebe-se a preocupação que alguns 

autores têm em mostrar a evolução histórica dada ao conceito de criatividade, 

apontando para sua passagem de uma perspectiva espiritualista para uma científica.  

Um pouco desta evolução está apresentada ao longo do texto com a intenção 

de aproximar o leitor ao tema, mostrando as importantes contribuições das áreas da 

psicologia, sociologia e educação, para esclarecer e apoiar os referenciais 

norteadores que trarei nesta pesquisa. 

Kneller (1978) resgata do mundo antigo a ideia de que a pessoa criativa era 

inspirada por um ser divino e que desde a Antiguidade até o séc. XIX era entendida 

como forma de loucura e, também constata Alencar (1996), que na Grécia Antiga, o 

conceito relaciona-se com divindade, iluminação espiritual e até mesmo com o 

sobrenatural e o místico. Por isso, em tantas manifestações e ideias de criatividade, 

mesmo depois de duas dezenas de séculos, ainda consideramos a criatividade como 

um momento de inspiração, de enlevo, quando se identifica o artista como um ser 

exótico e distante das ações do cotidiano. Quando, já no século XX, Picasso afirma 

que a obra de arte exige mais transpiração do que inspiração trouxe, com sua 

autoridade criativa, tanta mudança na concepção dos processos de produção.  

A partir de 1950 o conceito ganha estatuto no âmbito científico, quando se torna 

objeto de estudo em diferentes áreas e passa a ser relacionado como uma modalidade 

de inteligência geral do ser humano. Entende-se, a partir daí, o crescer desta evolução 

de sentido quando desponta sobre os estudos de Joy Paul Guilford (1950) que 

enfatizam a perspectiva cognitivista e os de Carl Rogers (1959) que se enquadram 

numa proposta humanista.  

O conceito continuou evoluindo com Morris Isaac Stein, na década de 1970, 

quando a importância é voltada para os fatores sociais ligados à promoção de um 

ambiente criativo; Wechsler (1998) ampliou a visão multidimensional, mostrando um 

conceito que abarcava três fatores: a cognição, a personalidade e o ambiente. Na 

mesma década, ganha ainda com Gardner (1995, p. 13 apud GURGEL, 2006, p. 12), 
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uma nova característica – a “capacidade de resolver problemas ou criar produtos 

considerados importantes num determinado ambiente” – que constrói uma síntese 

bem próxima das definições mais contemporâneas de criatividade. 

Dando um passo mais adiante, vale distinguir criatividade de inovação, pois não 

são conceitos sinônimos, mas que se complementam e que muitas vezes se acredita 

que o primeiro se refere aos indivíduos e grupos, enquanto o segundo, às 

organizações. Neste sentido: 

Tem sido considerado que seria a criatividade do indivíduo o fator 
fundamental para a geração da inovação, de interesse da organização, 
constituindo-se no componente ideacional da inovação, enquanto esta 
englobaria a concretização e aplicação de novas ideias (ALENCAR, 1993, p. 
96). 

A criatividade, mesmo sendo gerada de diversas formas e atendendo a 

diferentes finalidades econômicas, políticas e sociais, tem uma relação bastante 

estreita com a inovação. Inovação para quê e para quem? São essas as questões de 

fundo que esta pesquisa buscará.  

O conceito de inovação provém e se consolida em matrizes teóricas, todavia 

se constitui no cenário de uma economia, de um grupo social, de uma finalidade 

especial construída num território cultural. 

Um exemplo de tal contribuição nota-se no importante artigo da produção 

brasileira sobre criatividade nas organizações: 

Criatividade é a geração de ideias, processos, produtos e/ou serviços novos 
(para aquele indivíduo/grupo ou naquele contexto) que possam produzir 
alguma contribuição valiosa para a organização e/ou para o bem-estar das 
pessoas que trabalham naquele contexto e que possuam elementos 
essenciais à sua implementação (BRUNO-FARIA, 2003, p. 149). 

Tal conceito vem reforçar a ideia esboçada anteriormente de conceitos 

complementares porque não é suficiente a ideia nova sem a sua implantação, ou seja, 

sem a colocar na prática, em ação: “[...] inovação como a implementação das ideias, 

processos, produtos ou serviços criativos originários de indivíduos ou grupos na 

organização” (BRUNO-FARIA, 2003, p. 149). 

Por criatividade entende-se a capacidade dos indivíduos de terem ideias, mas 

que precisam ser estimuladas e estar num ambiente propício para que possam ser 

reveladas e capazes de inovar. 

Stoner e Freeman (1999, p. 17 apud PAROLIN, 2003, p. 99) definem 

criatividade e inovação na organização num contexto contemporâneo como: 
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A geração de uma nova ideia, e a inovação como a transformação de uma 
nova ideia em uma nova empresa (Apple Computer), em um novo produto (o 
walkman da Sony), em um novo serviço (as integras imediatas da Federal 
Express), em um novo processo (fila única de espera para múltiplos serviços 
num banco ou num parque de diversões), ou em um novo método de 
produção (projeto de fabricação auxiliados por computador). 

O que é possível compreender nas definições citadas é que a criatividade é 

influenciada por pessoas, processos e ambiente. Já as definições de inovação deixam 

claro que é a passagem da ideia para algo palpável e concreto que pode ser um 

serviço ou produto. 

Para definir criatividade, Domenico De Masi (2003, p. 569) cita Ariete (1975) e 

Koestler (1938) por serem, em seu entendimento, os mais convincentes em suas 

descrições do processo de criação, sob o ponto de vista psicológico “pois consiste em 

mecanismos mentais antigos, superados e primitivos que estão confinados aos 

recessos da psique sob o domínio do que Freud chamou de processo primário”. 

Ariete (1975) diz que o processo de criação é uma síntese entre o pensamento 

secundário e o primário, chamado de processo criativo linear. Porém, dois outros 

elementos se agregam a este último, somando-se, assim, a esfera racional – que 

engloba conhecimentos e habilidades – e a esfera emotiva – composta pelas 

emoções, sentimentos, opiniões e atitudes. Nesse sentido, o processo de criação é 

formado de quatro áreas: das emoções administradas; da concretude; da fantasia e 

das técnicas introjetadas (DE MASI, 2003). 

De Masi (2003) pondera sobre o fato de que não há criatividade sem fantasia, 

sem sonhos, sem ideias originais, mas que é necessário aprendermos a trazer esses 

elementos do inconsciente para o consciente. “Administrar as emoções, as fantasias 

e os sonhos, significa obrigá-los a se transformar ideias sem contornos, evanescentes, 

fugidias, em projetos bons, para se traduzir em prática, para se transformar em 

produtos criativos” (DE MASI, 2003. p. 583). 

E retorna novamente a Koesler (1938) para explicar o que entende sobre a 

mecanização dos hábitos, que se dá por meio da automatização de uma técnica, 

introjetada abaixo do nível de consciência – que De Masi chama de “técnicas 

introjetadas”. São aqueles estímulos elevados das camadas mais férteis da mente, os 

quais o autor denomina como “emoções administradas”. Desta forma, define que 

“criatividade é a síntese não só da fantasia e de concretude, mas acima de tudo de 

emoções administradas e técnicas introjetadas” (DE MASI, 2003, p. 584). 
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Por grupo criativo, o autor esclarece que se trata de “um sistema coletivo em 

que operam, sinergicamente, personalidades imaginativas e personalidades 

concretas, cada uma contribuindo com o melhor de si, num clima entusiástico, graças 

a um líder carismático e a uma missão compartilhada” (DE MASI, 2003, p. 594). 

Esse conceito é importante e pode ser considerado como categoria de análise 

para a equipe técnica responsável pelo projeto Prata da Casa. Para a análise de um 

dos artistas e do crítico de música/curador que participou do projeto, serão 

consideradas as categorias elaboradas por Gardner (1996), Freire (1967,1987) e que 

estão detalhadas mais adiante. 

 

2.2 As contribuições dos estudos da Psicologia para a Criatividade 

 

Alencar (1993) aponta que ao longo da história a busca pelo entendimento 

sobre criatividade esteve cercada por muitas crenças, como ser um dom divino de um 

grupo seleto de pessoas; que um indivíduo é criativo ou não criativo; que acontece 

como uma mágica ou até mesmo como loucura; e, por fim, que depende de fatores 

intrapessoais, de indivíduos considerados como gênios. 

Muitas dessas crenças foram sendo substituídas a partir da dedicação de 

pesquisadores em diferentes áreas do conhecimento e são os estudos de Psicologia 

que articulam criatividade com ciência. Stein (1974), citado por Alencar (1993) trata 

sobre os processos cognitivos relacionados ao conhecer, perceber, aprender, entre 

outros que estão relacionados aos processos psicológicos, a forma como o indivíduo 

percebe e registra informações do mundo externo e que estão presentes nos estágios 

do processo criativo. Pesquisadores como Guilford (1967), Torrence (1965), Wallach 

e Kogan (1965) foram os pioneiros nestes estudos.  

Já Guilford (1967) enfocava nas habilidades intelectuais relacionadas à 

criatividade. Em sua definição, citada por Alencar (1993), distingue entre potencial 

criador e pensamento criativo. O primeiro compreende um conjunto de habilidades e 

outros traços que contribuem para o pensamento criativo, o qual se distingue pela 

inovação e originalidade. Entretanto, divergindo dos demais pesquisadores citados, 

acredita que o pensamento criativo pode ocorrer na ausência de produtos concretos. 

Assim, a criatividade poderia se constituir somente em produtos de pensamentos, 

independentemente de serem expresso ou não (ALENCAR, 1993). 
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O conjunto de habilidades envolve a fluência, flexibilidade e originalidade que 

fazem parte dos aspectos do pensamento divergente, assim conhecido por mobilizar 

ideias de vários campos do saber, de diversos conhecimentos. Esse conjunto de 

habilidade é completado por: elaboração, redefinição e sensibilidade para problemas. 

Todas essas habilidades contribuem para o pensamento criativo e são analisadas por 

meio de diferentes testes. 

Também as etapas do processo de criação têm sido objeto de análise por 

aqueles que buscam definir criatividade e que a autora, apoiada nos estudos de 

Smirnov e Leontiev (1960), destacou três fases para a elaboração da obra de arte: a 

preparação, a criação da obra e a sua elaboração (ALENCAR, 1993). 

Após este quadro, apresentando um breve panorama sobre criatividade e 

processos criativos trazidos pela autora, das contribuições da psicologia para o 

conceito de criatividade, é possível entendermos que se assemelham em muitos 

pontos: o surgimento de uma ideia ou produto novo e até mesmo a melhora de algo 

já existente e sua relevância dentro de um determinado contexto histórico. Também 

se percebe que essa nova ideia ou novo produto surge, entendida como processo 

criativo (ALENCAR, 1993). 

A partir dos anos 1970, o processo criativo, os fatores que facilitam a 

manifestação de potencial criativo, as barreiras à criatividade e os programas de 

treinamento de criatividade passam a ser pesquisados e se tornam objetos de estudo 

das escolas da psicologia, como a psicanálise, Gestalt e Psicologia Humanista. 

As contribuições da teoria psicanalítica, segundo Alencar (1993) são 

influenciadas pelos estudos de Freud (1908) por meio dos processos do pensamento 

que ocorrem em nível não consciente, identificados na fantasia e na imaginação e que 

estão presentes na infância, através dos jogos, brincadeiras e que são comparados 

ao comportamento de um escritor criativo, por exemplo, quando cria um mundo 

imaginário. No caso do escritor, as fantasias são desejos não satisfeitos que estão 

contidos em suas obras como uma forma de substituição daquele jogo que era feito 

na infância (ALENCAR, 1993).  

Para o levantamento das contribuições da Psicanálise, a autora cita a 

publicação de Mansfield e Busse (1981) quando abordam o livro “Distorção neurótica 

do processo criativo”, escrito por Kubie (1958), que destaca a associação livre como 

o processo através do qual acontece a criação, liberando o sistema pré-consciente da 

rigidez do nível consciente, possibilitando a criatividade, salientando que a mesma 
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implica invenção, ou seja, a criação de novas máquinas ou processos pela 
aplicação e combinação de fatos e princípios novos e antigos, com vistas a 
revelar novos fatos, novas combinações e sintetizar novos padrões a partir 
de dados cuja interdependência era, até então, desconhecida (ALENCAR, 
1993, p. 43). 

Outro livro importante é “Explorações psicanalíticas na arte”, escrito pelo 

psicanalista Ernest Kris (1968) que considera duas fases em sua teoria da criatividade: 

a primeira é a inspiração, momento que o ego permite uma regressão ao nível pré-

consciente do pensamento, facilitando associações entre ideias não relacionadas 

diretamente com o problema, mas que contribuem na busca da solução. E a segunda 

é a elaboração, na qual essas ideias são sujeitas a uma avaliação lógica. 

No final da década de 50, a Psicologia humanista surgiu, enfatizando os valores 

intrínsecos dos indivíduos e apresentava como crítica às limitações dos estudos 

psicanalíticos anteriores, e às teorias comportamentais. Tem como base os estudos 

de Abraham Maslow (1908-1970), Rollo May (1909-1994) e Carl Rogers (1902-1987) 

que entendem as limitações daqueles estudos que apresentaram o comportamento 

humano condicionado à mente consciente e inconsciente. Portanto, era necessário o 

entendimento do ser humano como um todo, uma forma de humanizar a psicologia, 

incluindo saúde, saúde mental, sua individualidade, seu contexto e experiência de 

vida, bem como sua criatividade como um meio de chegar à autorrealização 

(ALENCAR, 1993). 

Dentro desse entendimento de criação realizada pela singularidade do 

indivíduo é que Gardner (1996) vai estruturar o seu conceito de criatividade, que será 

uma das referências para esta pesquisa, considerando os componentes principais no 

estudo da criatividade, para análise do projeto Prata da Casa. 

 

2.3 Criatividade em Howard Gardner – o destaque 

 

Um dos expoentes contemporâneos dos estudos sobre criatividade, que 

ganhou maior notoriedade, foi Gardner. Ele destacou-se por seu estudo pioneiro sobre 

a inteligência, ao mostrar que não é uma capacidade única do ser humano. O conceito 

criado por ele, sobre as inteligências múltiplas, impulsionou-o a elaborar uma nova 

concepção de criatividade. 

Nesse cenário, será que o autor reúne em torno de sua obra, o olhar que 

converge com os objetivos da pesquisa? 
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O que é a criatividade, para o autor? 

Entendendo que é uma área complexa e de difícil avanços conceituais, passa 

a ter um novo olhar, Gardner (1996) cita Csikszentmihalyi (1988) quando esse sugere 

a substituição da pergunta que convencionalmente é feita: “O que é a criatividade? 

Para “Onde está a criatividade?” (GARDNER, 1996). 

Esta é a abordagem considerada nesta pesquisa, a do psicólogo cognitivo 

Howard Gardner (1996), que em seu livro: “Mentes que criam” analisa sete 

pensadores criativos – o psicanalista, Freud; o cientista, Einstein; o pintor, Picasso; o 

musicista, Stravinsky; o escritor, Eliot; a dançarina, Graham; e o líder pacifista, 

Gandhi14. Essas personalidades contribuíram para a “era moderna”, sendo uma 

amostra representativa desse período, determinado entre 1885 e 1935. Para suas 

análises, formulou três objetivos: o primeiro é esclarecer a natureza de suas 

capacidades “particulares, geralmente peculiares, suas configurações de 

personalidade, arranjos sociais e agendas criativas, lutas, conquistas” (GARDNER, 

1996, p. 8). O seu interesse é buscar por formas de padrões, entre as personalidades, 

que revelem semelhanças e diferenças esclarecedoras, explicativas. 

Sendo o projeto Prata da Casa ligado às vivências da música e de suas 

manifestações estéticas colaterais a ela, como a dança, a moda e a poesia, decide-

se aqui pela escolha da amplitude do conceito trazido por Gardner como o roteiro das 

análises dos dados da pesquisa. 

O segundo é buscar conclusões sobre a natureza do “empreendimento criativo” 

em grande escala, porque acredita que se entendermos as descobertas realizadas 

pelas personalidades individuais nestes diferentes domínios (psicanálise, ciência, 

artes, música, literatura, dança e relacionamento com o outro), pode-se entender “os 

princípios que governam a atividade humana criativa” (GARDNER, 1996, p. 8), em 

qualquer lugar que ela possa aparecer. 

Embora entenda ser um mito haver uma única forma de criatividade, o autor 

apresenta evidências que identificam certas configurações e necessidades 

características dessas personalidades criativas do século XX, bem como pontos em 

comum na maneira de ter ideias e articulá-las na busca de soluções e que serão 

apresentadas mais adiante. 

 
14 Se pensarmos no Brasil, podemos identificar as nossas personalidades criativas: Djanira, 
Koellreutter, Irmã Dulce, entre outros e outras. 
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O terceiro objetivo volta-se à busca de conclusões para a era moderna, quando 

seleciona essas personalidades para a composição de sua análise, escolhendo 

aquelas que viveram quase no mesmo período histórico, tendo como referência a 

cultura da Europa Ocidental e cujas descobertas criativas colaboraram com a 

construção de uma época, a qual, no entendimento do autor, é uma resposta para os 

entendimentos que as artes, ciência, sínteses intelectuais produzidas no século XIX, 

já não eram mais adequadas, impulsionando essas personalidades para a criação de 

uma “nova agenda”. 

O caráter desta reformulação requer, paradoxalmente, um retorno aos 
elementos básicos de cada domínio: as mais simples formas, sons, imagens, 
enigmas – um processo de purificação que envolve uma mistura estranha, 
mas produtiva dos impulsos mais elementares e dos entendimentos mais 
sofisticados. Eu afirmo, também, que cada descoberta criativa requer uma 
intersecção do infantil e do maduro; o espírito específico moderno deste 
século foi a incorporação da sensibilidade da criança pequena15 (GARDNER, 
1996, p. 9). 

Nas análises de seus estudos de caso, o autor ressalta que a atribuição de um 

novo domínio (campo, área) para o conceito de criatividade é mérito de Freud (1856-

1939), por unir a teoria psicológica à prática da terapia, ao criar a Psicanálise. Uma 

característica desse criador era a grande capacidade em absorver informações de 

várias disciplinas e por estar cercado de pessoas competentes em amplo diálogo e 

correspondência escrita com eles (GARDNER, 1996). 

Dado o contexto, Gardner (1996, p. 9), buscando introduzir o leitor na análise 

que elaborou com as sete personalidades criativas, de uma forma menos complexa, 

apresenta-as numa estrutura composta por três elementos centrais: 1) “um ser 

humano que cria”; 2) “um objeto ou um projeto”; 3) “os outros indivíduos” que habitam 

o mundo do “criador”. 

Retomando o Prata da Casa, questiono-me:  é possível identificar esses 

mesmos elementos centrais neste projeto? 

Apresento, pois, aqui, um exercício em que considero o projeto Prata da Casa, 

na perspectiva da equipe que participou na criação e acompanhamento do projeto: 

 
15 Essa mesma sensibilidade é descrita no discurso: 60 anos de Sesc, proferido na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, por Danilo Santos de Miranda – Diretor Regional do Sesc SP, em 
13/11/06: “Este SESC maduro não esqueceu seu DNA e expressa um Brasil onde todos possam ter 
qualidade de vida e promoção social. Mas, paradoxalmente, este SESC maduro convive com um SESC 
criança. Um SESC que pulula uma inquietude, uma paixão lambuzada de presente, um brilho nos olhos, 
afã do vir a ser. A gente vê que o SESC tem uma meninice sadia, fruto da diversidade que fermenta o 
novo. Pois o que corre nas suas veias não é sangue, mas é a cultura, algo que não envelhece enquanto 
for diversa. Nós, como gestores do Sesc, estamos sempre atentos a estas duas idades dele”.  
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1 “um ser humano que cria” – um ou mais integrantes do NMAC; 

2 “um objeto ou um projeto” – o projeto Prata da Casa; 

3 “os outros indivíduos” – os integrantes do NMAC, os gestores, o crítico de 

música, o artista. 

Os elementos centrais descritos e que compuseram esse exercício com o Prata 

da Casa, tomam parte de uma “superestrutura”16 que é necessária para explicar o que 

o autor entende por atividade criativa e, principalmente, para mostrar onde está a 

criatividade.  

A “superestrutura” está baseada em quatro componentes separados: I. Temas 

Organizadores; II. Estrutura Organizadora; III. Questões para investigação empírica; 

e IV. Temas Emergentes. Na sequência, apresento cada um deles e que poderão 

servir de categorias de análise para a presente pesquisa: 

Os Temas organizadores (I) baseiam-se em três elementos17 e na relação entre 

eles. Completa esta estrutura a pergunta: “Onde está a criatividade”, retirada pelo 

autor dos estudos de Csikszentmihalyi (1988) mostrando que a criatividade está no 

processo interativo de três elementos: “1) o talento individual ou a pessoa; 2) o 

domínio ou disciplina que está trabalhando; e 3) o campo circundante que faz 

julgamentos acerca da qualidade dos indivíduos e produtos” (GARDNER, 1996, p.10). 

Esses três elementos operam de forma dinâmica e mostram como se origina a 

atividade criativa, segundo Gardner (1996, p. 10): “[...] primeiro, da relação entre o 

indivíduo e o mundo objetivo do trabalho e, segundo, dos laços entre o indivíduo e os 

outros seres humanos”. 

No que diz respeito à sua busca por continuidades, rupturas e por padrões que 

possam ser entendidos como algo comum em criadores de uma determinada época 

histórica, o autor relembra o argumento de Michael Foucault (1926-1984) sobre as 

suposições implícitas e inconscientes que caracterizam uma determinada era 

histórica. É essa estrutura, em que as mesmas suposições taxonômicas sobre o 

conhecimento operam em campos diferentes que são percebidas como a influência 

de um indivíduo sobre os outros, direta ou indiretamente. “Quando alguns indivíduos 

 
16 A “superestrutura” recebeu o nome de “componentes principais no estudo da criatividade” (Gardner, 
1992, p. 26). 
17 O autor propõe uma representação em forma de triângulo, que em cada uma das pontas (nó) há: o 
indivíduo criador; o trabalho, projeto, objeto; e as outras pessoas, formando assim, o triângulo criativo 
(GARDNER, 1996). 
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vivem na mesma época e conhecem o trabalho uns dos outros, essa influência mútua 

provavelmente se tornará regra” (GARDNER, 1996, p. 15). 

Daí, a percepção de Gardner (1996), no em comum entre as criações das sete 

personalidades, por ele, selecionadas, dadas às suas contemporaneidades, bem 

como o conhecimento de suas atividades criativas e de suas teorias, seus 

temporismos18, como Picasso e Stravinsky, caracterizando, assim, o que chama de a 

era moderna. 

Retomando para os Temas Organizadores (I), um dos quatro componentes das 

atividades criativas e que orienta a investigação do autor, originando os princípios 

formulados para os estudos de caso, sendo o mais intuitivo, são agrupados nos três 

elementos, já apresentados. 

A Estrutura Organizadora (II) orienta o autor para se atentar às questões do 

desenvolvimento humano, envolvendo o desenvolvimento do trabalho, quando da 

criação um novo sistema de significados, e as relações geradas pelas tensões entre 

o indivíduo, o domínio de trabalho e as outras pessoas. É formada por três itens: a) 

perspectiva desenvolvimental, que inclui o curso de vida e a criação de um trabalho; 

b) perspectiva interativa, formada pela definição, estrutura multidisciplinar e “onde está 

a criatividade?”; e c) assincronia produtiva. 

Destrinchando esses itens que compõem a Estrutura Organizadora (II), a 

perspectiva desenvolvimental (item a) fica apoiada no estudo do desenvolvimento 

humano; no curso da vida, de modo geral, as crianças, na infância, têm um longo 

período de exploração do ambiente, descobrindo elementos responsáveis pelo 

funcionamento do seu mundo particular, do social e do físico. Esse descobrimento 

“formata” as aprendizagens e os processos destas descobertas, transformando-se em 

modelos para “comportamentos exploratórios posteriores” (GARDNER, 1996, p. 28), 

acumulando, assim, o que o autor denomina de “capital de criatividade” que poderá 

ser usado futuramente, na sua trajetória de vida e na fase adulta. 

Ainda nesta mesma perspectiva, “a criação de um trabalho”, é o momento em 

que se examina a interpretação que o “criador” faz no domínio em que trabalha, 

localizando os problemas ou incertezas e a criação de novas orientações ou direções 

promissoras. Aqui, o autor recria o “modelo mental”, “o mapa representacional” de 

cada “criador” para uma determinada tarefa criativa e apresenta as oito características 

 
18 Conceito explorado pela filosofia das artes. 
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desenvolvimentais que se repetem nos sete criadores analisados: 1) preocupação 

com os aspectos universais e com as particularidades da infância; 2) exame do 

interesse inicial e o aprofundamento continuado do conhecimento no domínio; 3) a 

descoberta ou criação de elementos novos ou discrepantes; 4) o modo que o criador 

lida com a novidade e inicia sua exploração; 5) os papéis de apoio ou inibição durante 

o período de isolamento; 6) a maneira pela qual um novo sistema simbólico é 

elaborado; 7) as reações iniciais dos críticos relevantes; e 8) os eventos que cercam 

uma segunda inovação, que ocorre durante a meia-idade (GARDNER, 1996). 

Passando para a perspectiva interativa (item b), esta centra-se na interação 

entre os indivíduos e domínios através de três temas intuitivos organizadores: o 

primeiro é a definição do indivíduo criativo, que “é uma pessoa que regularmente 

soluciona problemas, cria produtos ou define novas questões num domínio de uma 

maneira que inicialmente é considerada nova, mas que acaba sendo aceita num 

determinado ambiente cultural” (GARDNER, 1996, p. 31). 

O autor esclarece ainda que tal definição é “comum” na literatura científica, 

porém coloca em evidência quatro outras características: 1ª.) a pessoa deve ser 

criativa num “domínio”; 2ª.) a criatividade é manifestação regular de uma pessoa 

criativa; 3ª.) a crença que níveis mais altos de criatividade estão relacionados com a 

criação de um novo produto ou temas desconhecidos e não somente a “solução de 

problemas”; 4ª.) as atividades criativas são reconhecidas quando são aceitas numa 

determinada cultura. Como algo desta envergadura leva tempo, “o máximo que se 

pode dizer [...] é “potencialmente criativo”” (GARDNER, 1996, p. 31). 

Observo que essa é uma das categorias de análise para esta pesquisa, 

colaborando para responder o problema colocado: 

O projeto Prata da Casa pode ser caracterizado como potencialidade e 

educabilidade para a criatividade? Dada a conceitualização elaborada por Gardner 

(1996), o projeto reúne quais elementos para ser considerado assim? 

Após essa pausa para reflexão, retorno aos elementos que faltam para 

completar esta estrutura. Para tanto, passo agora a descrever o que o autor entende 

por “estrutura multidisciplinar” que requer quatro níveis diferentes de análise: 1) o 

“subpessoal” – trata-se de investigações que precisam ser feitas ainda nos campos 

que podem contribuir para os estudos da criatividade e que estão relacionados com a 

genética e a neurobiologia; 2) o “pessoal” – que poderá ter duas linhas de estudos, 

apoiados no campo da psicologia: a) dos processos cognitivos; b) dos aspectos de 
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personalidade, motivacionais, sociais e afetivos; 3) o “interpessoal” – o estudo deverá 

ser feito não só por especialistas de um determinado domínio, mas também por 

filósofos, historiadores, sociólogos entre outros; 4) o “multipessoal” – uma pessoa 

criativa (ou objeto criativo) está cercada por outras e pode estar associada a uma ou 

mais instituições que, em seus papéis, são responsáveis por avaliar a qualidade e 

adequação desta contribuição criativa. O autor adota o termo “campo”19 (GARDNER, 

1996, p. 32) para descrever esse agregado de pessoas (juízes, editores, escritores e 

outros avaliadores). 

O autor também se apoia no que chama de “assincronia produtiva”20 

(GARDNER, 1996, p. 35) que acontece entre ou através desses elementos (nós) e 

que provavelmente aumentam a possibilidade de criatividade. São tensões 

desejáveis, mas não extremas, que contribuem para a promoção da criatividade. 

E chegamos agora nas “Questões para investigação Empírica (III)”, onde as 

análises continuam no “nível do domínio”, nos seguintes passos: a) natureza dos 

sistemas simbólicos que o “criador” opera; b) o tipo de prática dos “criadores”; c) 

“status dos paradigmas” ou principais abordagens existentes nos domínios que o 

“criador” atua. 

No “nível do campo”, a abordagem empregada é: a) relação dos criadores com 

os mentores, “rivais” e seguidores do campo; b) extensão e controvérsia da natureza 

política dentro do domínio; c) a extensão que a organização hierárquica exerce e 

domina no funcionamento do campo. 

Para encerrar a “superestrutura” dos componentes principais no estudo de 

criatividade, o autor revela que estas duas a seguir não faziam parte e que surgiram 

à medida que realizava as suas análises com as sete personalidades selecionadas 

que são: a importância do apoio que o “criador” recebe naquele momento em que está 

em processo de criação: apoio afetivo de pessoas de sua confiança e apoio cognitivo 

de alguém que compreende sua descoberta. E “a barganha faustiana” que o “criador” 

(GARDNER, 1996, p. 38) adota para garantir e preservar os seus “talentos incomuns”, 

no sentido de sacrificar tudo, inclusive a existência pessoal profunda em nome da 

manutenção de sua criatividade. 

 
19 O termo foi retirado por Gardner de Csikszentmihalyi e é, fundamentalmente, uma contribuição da 
sociologia (GARDNER,1996, p. 32). 
20 Por “assincronia”, o autor define como: “a uma falta de ajuste, a um padrão incomum, ou a uma 
irregularidade no triângulo de criatividade [...] quando existe um padrão incomum num dos três nós” 
(GARDNER, 1996, p. 36).  
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Destes componentes da “superestrutura”, entendo como potenciais para as 

categorias a serem analisadas nesta pesquisa, duas: as estruturas organizadoras, 

com enfoque no triângulo criativo e as questões para investigações empíricas no nível 

do campo, como será mostrado mais adiante, na metodologia. 

 

2.4 Criatividade em Domenico De Masi 

 

Domenico de Masi, ao abordar sobre criatividade e grupos criativos, o sociólogo 

italiano, apresenta um panorama sobre a trajetória do conceito de criatividade. 

O mistério da criatividade, ainda que permaneça profundo, encontra-se 
cercado: químicos, biólogos, neurologistas, psicólogos, psicanalistas e 
sociólogos examinam-no a fundo com interesse crescente, patrulhando os 
seus limites, analisando os seus processos. Como todos os fenômenos 
complexos, a criatividade também revela sempre zonas novas, à medida que 
se avança na exploração [...] (DE MASI, 2003, p. 446). 

Como “zona nova”, o sociólogo italiano percebe que poucos estudos sobre o 

tema foram realizados no campo da sociologia, iniciando assim, suas pesquisas em 

ciências organizacionais, defendendo a ideia de grupos criativos, chamando a atenção 

para a importância das interações estabelecidas entre as pessoas que fazem parte do 

grupo, por compreender que é neste âmbito que a criatividade pode ser encontrada. 

Sendo esse, um dos interesses da presente pesquisa. 

De Masi (2003) elege seis temas enfocados por esta área para a sua análise, 

que são a criatividade social, o etos das comunidades científicas, os estudos 

quantitativos, os estudos de precisão, os tipos de criatividade nas fases do processo 

criativo e a fenomenologia das equipes criativas. 

Ele percebe que muitos dos estudos enfatizam o produto, como por exemplo, 

uma pintura, um soneto – ou seja – objetos. E que, por outro lado, é preciso estudar 

também aquela criatividade que não se percebe pela “coisa”, pelo objeto em si e sim 

nas pessoas e na relação estabelecida entre elas e outros – nos relacionamentos 

humanos. 

É uma forma de criatividade que requer inteligência, acuidade de percepção, 
finura de sensibilidade, respeito ao homem como indivíduo e uma certa 
coragem pessoal para explicar o próprio ponto de vista e para manter as 
convicções sobre ele. A criatividade nos relacionamentos humanos exige a 
integridade do indivíduo e uma capacidade particular de operar com os outros 
(DE MASI, 2003, p. 525). 
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Assim, percebe-se por meio dos estudos sociológicos não só a importância da 

produção criativa, mas também das construções sociais para que o desenvolvimento 

da criatividade seja viabilizado.  

O autor cita o livro “La creatività e le sue prospettive” (A criatividade e suas 

prospectivas), escrito pelo psicólogo Harold H. Anderson (1975) para mostrar a 

carência de estudos sobre a criatividade de produtos sociais, em que a criatividade é 

entendida como um produto possível de se ver, estudar, como uma pintura, um soneto 

e uma invenção. “Mas existe ainda outro tipo de criatividade que podemos chamar de 

invenção psicológica ou social e cujos produtos não são produtos tangíveis” (DE MASI 

2003, p. 525). 

Para ilustrar essa ideia, o autor busca, no campo político e social, as 

construções de grupos sociais para a composição de suas divergências na 

formatação, por exemplo, da Magna Carta, nas Constituições dos países, nas suas 

leis, códigos e regulamentos – nos seus contratos sociais – compreendendo-os como 

uma forma de criatividade social.  

Ainda nesta mesma intenção, chama a atenção para o cientista político Harold 

D. Lasswell (1958), que em seu texto “O desenvolvimento social na criatividade” 

examina um tipo particular de criatividade coletiva que direciona para o aumento dos 

produtos sociais, dando importância para as variáveis “de natureza espaço-temporal 

e social”. Também consegue perceber, ao longo da História da humanidade, uma 

relação do que se pode chamar como alguns dos maiores eventos criativos: a 

domesticação dos animais, a descoberta do fogo e as inscrições rupestres (DE MASI, 

2003). 

Poderemos reduzir sistematicamente o contexto, no tempo e no espaço, até 
nos limitarmos à caracterização da pessoa reconhecida como a mais criativa 
no laboratório de uma empresa químico-industrial ou em uma exposição de 
arte ou no curso de uma reunião de comitê (DE MASI, 2003, p. 526). 

Para De Masi (2003), é possível ampliar o conjunto dos gênios criativos aos 

políticos, aos educadores e administradores, bem como valorizar aquele tipo de 

criatividade organizacional de seus grupos de trabalho, na combinação das pessoas 

que são recrutadas para realizar os seus projetos, no clima entusiasmado construído 

para liberar a criatividade de seus integrantes, bem como na forma de divulgação dos 

seus resultados.  
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“Lasweel nos ajuda a compreender algumas dobras secretas da organização 

dessas obras-primas da criatividade coletiva [...] acentua não somente a sua criação, 

mas também o reconhecimento e a difusão do produto criado” (DE MASI 2003, p. 

527). Resumidamente, seria a inovação que provoca o reconhecimento de seu valor, 

passa por ciclos de recusa e confirmação e quando o ciclo se conclui, por meio de 

consenso afirmativo, realiza-se um “modo criativo bem definido”. 

Desta forma, pergunto: quais foram as contribuições do Sesc à sociedade 

brasileira? E dentre elas, posso destacar o objeto de estudo desta pesquisa – o projeto 

Prata da Casa. Seria esse o ciclo criativo possível de ser identificado no Prata da 

Casa? 

Outra contribuição da Sociologia está no processo criativo e nas etapas que o 

constituem e que o autor procurou entender, sob o ponto de vista organizacional, 

destacando três: a pesquisa pura que produz novas ideias; a pesquisa de 

desenvolvimento que passa por um processo de “engenharia” e a concretização de 

novos produtos materiais, obras artísticas, novas organizações: e novos serviços 

(inovação).  

Importante entender que, para o autor, o processo criativo é um só, mas que é 

possível distingui-lo em fases, nas quais cada uma compreende tarefas, momentos e 

ações particularmente criativas por um lado e tarefas amplamente burocráticas e 

executivas, por outro. 

Por pesquisa pura, entende aquela fase criativa propriamente dita, em que os 

cientistas ou artistas “puros”, que desfrutam de quase total liberdade, elaboram 

tendências, paradigmas, teorias, leis e novas possibilidades. 

E traz o tema para reflexão: quais seriam as características organizacionais que 

atendem à criatividade, pensando em missão, estruturas, clima, cultura, conflitos e 

gratificação? Partindo de seu foco de análise que foi: os centros experimentais de 

cinema, os laboratórios universitários, ateliês de estilistas e os estúdios de arquitetos, 

compreendeu que esses espaços são formados pelas equipes técnicas e seus 

auxiliares, responsáveis pela produção de ideias, que estão em frequente interação 

permeada de certa “informalidade”. 

Tais organizações, para fornecer um apoio adequado a essas equipes, têm 

como objetivo nutrir um ambiente que gere criatividade, e neste papel lidam com a 

possibilidade de erro e novas tentativas, oferecem tempo suficiente para as interações 

em equipe, estão apoiadas em valores éticos, promovem parceria com “outros 
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criativos”, estimulam a formação e o desenvolvimento intelectual permanente para 

reflexão de “autopoiese” e de uma “certa anarquia organizada” (DE MASI, 2003, p. 

541). 

Podemos evidenciar, no “modus operandi” do Sesc e do projeto Prata da Casa, 

a organização descrita por De Masi? Como buscar tais evidências? 

Geralmente, os criativos empenhados nessa fase atribuem ao seu trabalho 
um valor expressivo; empregam com satisfação uma linguagem 
especializada; usam a fantasia com prazer e como catarse, têm um forte 
senso estético, uma multiplicidade de interesses culturais e perspectivas a 
longo prazo (DE MASI, 2003, p. 541). 

E continua descrevendo a cultura do grupo criativo com profunda ligação entre 

vida e trabalho, com o entendimento da hierarquia e dos conflitos horizontais 

possíveis, mas com baixa disposição para os controles burocráticos, pela mediação e 

negociação. E ainda acrescenta que o “biorritmo” de um dos integrantes influencia o 

ritmo do grupo, no qual o tempo livre serve para receber estímulos e criar. 

Pode-se entender como grupo criativo o NMAC, que compunha a Programação 

do Sesc Pompeia e que tinha em sua responsabilidade vários projetos, entre eles, o 

Prata da Casa? 

Por pesquisa aplicada ou de desenvolvimento, compreende-se o processo que 

vai da criação ao “consumo”, uma vez que a elaboração de novas ideias se revela 

enquanto possibilidade de que elas sejam viabilizadas e passem a fazer parte dos 

grupos dedicados a esta fase. “Nessa segunda fase, faz-se ainda apelo às 

capacidades criativas dos especialistas, mas eles atuam entre sulcos já traçados pela 

pesquisa pura, na fase inicial e precedente a esta” (DE MASI, 2003, p. 542). 

Na estruturação do Prata da Casa, seria nesse momento que a equipe técnica 

do NMAC recorre ao crítico de música para complementação de saberes e busca da 

seleção dos grupos e artistas musicais para a composição da grade de apresentações 

do projeto.  

De toda forma, as atividades da primeira e segunda fases são criativas por 
excelência, dado que nas ações, nos eventos, nos comportamentos que lhes 
dão conotação a dimensão criativa prevalece em muito sobre a executiva e 
burocrática (DE MASI, 2003, p. 542). 

Pensando o Prata da Casa, aqui se consideram os valores do Sesc, a política 

cultural que apoia a programação da unidade operacional, os valores estéticos da 

música contemporânea, o ineditismo das obras que formam a grade das 

apresentações e os critérios que embasam o projeto. 
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A tomada de decisão para a concretização do novo, também considerada como 

uma fase que envolve os gestores, “dirigentes” nas palavras do autor, não é menos 

criativa porque vai exigir a elaboração de estratégias adequadas para que as novas 

ideias forjadas nas fases descritas anteriormente se apresentem como produto ou 

serviços para fins amplos da sociedade ou para o consumo meramente comercial, 

conforme colocado pelo autor. Também é compreendida como uma fase que tem um 

viés mais inovador que criativo porque é o momento de decidir o “como fazer”, e está 

voltada aos procedimentos, aos processos burocráticos, bem como para a mediação, 

negociação e divulgação – a publicidade – do produto ou serviço por meio de uma 

equipe que também exerce criatividade para alcance do público. 

Todas essas fases do processo criativo referem-se ao mundo científico e 
tecnológico. Mas elas já podem ser percebidas no processo da criação 
artística, em que criativos no estado puro, administradores de galerias de 
arte, pintores engajados, críticos, museus, os meios de comunicação de 
massa, colecionadores, compradores e público já constituem um sistema e 
uma sequência estreitamente interligados (DE MASI, 2003, p. 546). 

Há casos em que essas fases descritas podem ser “compactadas” ou mesmo 

incorporadas a um único grupo ou pessoa, como por exemplo, a criação de um filme 

que uma pessoa pode ser diretora, roteirista e produtora. 

Nesse sentido, o entendimento, a sensibilidade e o olhar desse grupo de gestão 

são importantes para que a criação dessas novas ideias sejam viabilizadas e 

concretizadas, não deixando escapar a oportunidade da possibilidade de mudanças, 

de impactar pensamentos, da atualização do campo da cultura contemporânea, bem 

como atender à legislação, normas de contratação, disponibilização das verbas e 

ações de divulgação por meio da Revista E, portal, redes sociais, entre outros 

veículos; tudo isso faz parte da viabilidade, no caso do Sesc.  

Considerando as contribuições das diferentes áreas do conhecimento, o autor 

se surpreendeu pelos poucos estudos existentes sobre criatividade coletiva. Aquela 

considerada individual tem sido estudada, sobretudo sob o perfil psicológico e 

psicanalítico e que para explicar a “criatividade de grupo tenha se recorrido mais ao 

inconsciente que à sociologia” (DE MASI, 2003, p. 566). 

Como mostrado anteriormente, quando tratei sobre as contribuições da 

psicologia para a criatividade, Gardner (1996) também fez as mesmas considerações 

sobre a importância de novos estudos em diferentes áreas do conhecimento para 

colaborar com a construção de um conceito mais abrangente para a criatividade. 
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Para definir criatividade, o autor recorre a Ariete (1979) e Koestler (1938) por 

serem, em seu entendimento, os mais convincentes em suas descrições do processo 

de criação, sob o ponto de vista psicológico “pois consiste em mecanismos mentais 

antigos, superados e primitivos que estão confinados aos recessos da psique sob o 

domínio do que Freud chamou de processo primário” (DE MASI, 2003, p. 569). Vale 

lembrar que este mesmo conceito já foi apresentado anteriormente por Alencar 

(1993).  

Ariete (1979 apud DE MASI, 2003) diz que o processo de criação é uma síntese 

entre o pensamento secundário e o primário, chamado de processo criativo linear. 

Porém, dois outros elementos se agregam a este último, somando-se, assim, à esfera 

racional – que engloba conhecimentos e habilidades – e à esfera emotiva – composta 

pelas emoções, sentimentos, opiniões e atitudes – e que formam, desse modo, quatro 

áreas: das emoções administradas; da concretude; da fantasia e das técnicas 

introjetadas. 

De Masi (2003) pondera sobre o fato de que não há criatividade sem fantasia, 

sem sonhos, sem ideias originais, mas também, é necessário aprendermos a trazê-

las do inconsciente para o consciente. 

“Administrar as emoções, as fantasias e os sonhos, significa obrigá-los a se 

transformar em ideias sem contornos, evanescentes, fugidias, em projetos bons, para 

se traduzir em prática, para se transformar em produtos criativos” (DE MASI, 2003, p. 

583). 

E retorna novamente a Koesler (1938) para explicar o que entende sobre a 

mecanização dos hábitos, que se dá pela automatização de uma técnica introjetada 

abaixo do nível de consciência – que De Masi chama de “técnicas introjetadas”. 

Aqueles estímulos, que são elevados das camadas mais férteis da mente, são por ele 

denominados de “emoções administradas”. 

Dessa forma, define que “criatividade é a síntese não só da fantasia e de 

concretude, mas acima de tudo de emoções administradas e técnicas introjetadas” 

(DE MASI, 2003, p. 584). 

Uma vez definida criatividade, como o autor entende grupo criativo? 

Grupo criativo é definido como “um sistema coletivo em que operam 

sinergicamente personalidades imaginativas e personalidades concretas, cada uma 

contribuindo com o melhor de si, num clima entusiástico, graças a um líder carismático 

e a uma missão compartilhada” (DE MASI, 2003, p. 594). 
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E se propõe a refletir sobre algumas questões que são colocadas ao grupo 

criativo e que, pela sua importância, retoma o que tem formulado sobre personalidade 

criativa e seu entendimento que a criatividade “nasce do interior da personalidade 

individual ou de cada grupo criativo” – que denomina como autopoiese; ou “se nasce 

do contexto e das condições sociais que são operadas no cérebro” (DE MASI, 2003, 

p. 594) – denominada de heteropoiese. 

Algumas situações sociais são mais adequadas para gerar a criatividade e que 

podem ser caracterizadas por alguns fatores externos como: a disponibilidade de 

meios culturais e materiais para a concretização de um produto criativo; a exposição 

a estímulos culturais diferentes ou até contrastantes, algo como um contexto 

multicultural que seja acolhido pelos agentes criativos; abertura aos estímulos 

culturais em que a pluralidade de ideias, gostos, comportamentos sejam assegurados, 

desejados e encorajados; um contexto social que acentua a transformação, o futuro, 

a importância da gratificação, a sabedoria da espera para poder apreciar a finalização 

da obra; a ausência de discriminações das personalidades criativas, 

independentemente de sexo, raça, credo entre outras; a tolerância e interesse com 

respeito a pontos de vista divergentes; a interação de pessoas significativas; a 

promoção de incentivos e recompensas; a dialética e a insatisfação social. 

Quais destes fatores podem ser evidenciados na equipe do Prata da Casa?  

A resposta está desenvolvida nas análises de dados, mas antes, apresento a 

inserção da educação na trajetória das concepções de criatividade. 

 

2.5 As contribuições da Educação para a Criatividade 

 

Nicolau (2018, p. 44), no seu livro Introdução à criatividade, inicia suas 

considerações sobre as contribuições da educação para a criatividade por meio da 

seguinte pergunta: será a “escola, obstáculo à criatividade?”. Como resposta, passa 

pelo trajeto em que o ser humano é reconhecido e diferenciado dos outros animais 

pela sua capacidade de aprender. O aprendizado acontece na família, na escola, no 

trabalho, no lazer e em muitos outros campos onde há a possibilidade de trocas, de 

convivência de interação. Na essência da escola cabe, sim, desenvolver a 

criatividade, mas em sua prática cotidiana ela não consegue escapar de sua função 

contraditoriamente disciplinadora. Como a sociedade cobra do sistema escolar a 

abertura e a organicidade do pensamento e do convívio, tal situação, ambígua, é 
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vivida no interior do currículo escolar como um desafio tendencioso. Ora os 

procedimentos educacionais escolares tendem à disciplinarização (regras, controles, 

avaliação), ora tendem ao desenvolvimento da imaginação, do espanto, da liberdade, 

da inventividade criadora e reflexiva. Vejamos. 

Mas, ao longo da trajetória histórica da educação, é possível reconhecer e 

identificar aqueles pensadores que se preocuparam em criar “pedagogias” de maneira 

a estimular outras formas para a construção do saber para além da educação 

tradicional. E traz como marco, Maria Montessori (1870-1952), que no início do século 

XX publica os princípios de seu método, propondo a autoeducação da criança, 

disponibilizando meios adequados, junto ao educador, que não tem em seu papel 

atuar diretamente sobre a criança (GADOTTI, 1995).  

Gadotti (1995, p. 152) cita um trecho em que Montessori (s.d.) explica sobre a 

oferta de um ambiente que corresponda às necessidades da criança para a sua 

autoeducação: “Dar liberdade à criança não quer dizer que se deva abandoná-la a 

própria sorte e, muito menos, negligenciá-la [...] muito pelo contrário, devemos assistir 

esse desenvolvimento com prudência e com cuidado repleto de afeto [...]”. O autor 

remete ao que Paulo Freire diz sobre amorosidade. 

Maria Montessori, John Dewey (1859-1952), Édouard Claparède (1873-1940) 

e Jean Piaget (1896-1980) compõem o pensamento pedagógico da Escola Nova que, 

segundo Gadotti (1995), foi o movimento mais vigoroso depois da criação da escola 

pública burguesa e propunha a renovação da educação, acreditando que deveria 

estimular e instigar a mudança social necessária para a sociedade. O ato pedagógico 

estava fundamentado na ação, ideia que já vinha desde Vitorino de Feltre (1378-

1446), passando por Rousseau e se concretizando no início do século XX (GADOTTI, 

1995). 

John Dewey (1859-1952) formula um novo ideal pedagógico porque acreditava 

que o ensino deveria ser por meio da ação, pela reconstrução da experiência concreta 

de cada um, diferente daquele que é feito pela instrução. Essa experiência concreta 

que prevê problemas e conflitos poderia ser apoiada pela educação na busca de 

soluções. Diante de um problema, o ato de pensar passa por cinco estágios:21  

uma necessidade sentida; a análise da dificuldade; as alternativas de solução 
do problema; a experimentação de várias soluções, até que o teste mental 

 
21 Os grifos são do autor. 
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aprove uma delas; a ação como a prova final para a solução, que deve ser 
verificada de maneira científica (GADOTTI, 1995, p. 144). 

Neste sentido, é possível entender a educação enquanto processo de criação 

e desenvolvimento individual, centrando atenção no aluno, e é a partir dessa ideia que 

vários métodos de ensino são desenvolvidos pelo movimento da Escola Nova, como 

o elaborado por William Heard Kilpatrick (1871-1965): método de projetos seguido 

pelas etapas de finalidade, preparação, execução e apreciação, enfatizando a prática 

que pode ser manual; de descoberta (excursão); de competição (jogos); de 

comunicação (leitura de contos) (GADOTTI, 1995). 

Édouard Claparède (1873-1940) nomeia a escola ativa de educação funcional, 

que correspondia não só à ação, mas a uma função vital do ser humano e 

socializadora. Ele teve como colaborador Jean Piaget (1896-1980) que avança suas 

pesquisas sobre a natureza do desenvolvimento da inteligência na criança, a 

pedagogia experimental, por meio da observação da criança, da forma como organiza 

o ambiente real, sem a necessidade de repetir ou conservar as verdades acabadas. 

O seu método é estruturado em três períodos de desenvolvimento mental que a 

criança passa ao longo de seu crescimento: estágio preparatório (2-7 anos), 

desenvolvimento de certas habilidades; segundo estágio (7-11 anos), 

desenvolvimento do pensamento lógico e o terceiro estágio (11-15), período de 

operações formais indo para as abstrações (GADOTTI, 1995). 

Gadotti resgata um importante trecho escrito por Piaget, no livro: “Para onde 

vai a educação?”: 

Em resumo, o princípio fundamental dos métodos ativos só se pode beneficiar 
com a História da ciência e assim pode ser expresso: compreender é inventar, 
ou reconstruir através da reinvenção, e será preciso curvar-se ante tais 
necessidades se o que se pretende, para o futuro, é moldar indivíduos 
capazes de produzir ou de criar, e não apenas de repetir (PIAGET, 1988, p. 
14-17 apud GADOTTI, 1995, p. 157). 

Outra importante contribuição é de Roger Cousinet (1881-1973) que 

desenvolve o método de trabalho por equipes e coletivo, propondo que o mobiliário 

da sala de aula permitisse a reorganização em pequenos ou grandes grupos, de modo 

que os estudantes pudessem se olhar, uns aos outros. O uso da televisão, do rádio, 

do vídeo também foi inserido e adotado na sala de aula por meio dos escolanovistas. 

Este movimento influenciou outros pesquisadores na América do Sul, como a 

psicóloga argentina Emília Ferreiro (1937), cujo método foi muito difundido no Brasil e 

o educador brasileiro Paulo Freire (1921-1997) que afirmou que toda educação é 
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política, denunciando assim, o seu caráter conservador, anunciando que “a escola 

podia servir tanto para a educação como prática da dominação quanto para a 

educação como prática para a liberdade” (GADOTTI, 1995, p. 147). 

Paulo Freire (1987, p. 38), no livro Pedagogia do Oprimido, informa que: 

No fundo, porém, os grandes arquivados são os homens, nesta (na melhor 
das hipóteses) equivocada concepção “bancária” da educação. Arquivados, 
porque, fora da busca, fora da práxis, os homens não podem ser. Educador 
e educandos se arquivam na medida em que, nesta destorcida visão da 
educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe 
saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, 
permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. 
Busca esperançosa também. Na visão “bancária” da educação, o “saber” é 
uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação 
que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da 
opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de 
alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. 

Entende-se que Paulo Freire propõe um olhar crítico, um conceito que tem 

como estrutura o reconhecimento do papel de cada agente que atua neste campo, o 

educador e o educando, que quando em relação dialógica permite a partilha recíproca 

de saberes porque são entendidos como iguais e que esta partilha acontece porque 

não está fundamentada em status, em quem sabe mais ou menos, sem a lógica da 

via de mão única, na qual um transmite o saber para o outro assimilar.  

E para além da troca, há a construção conjunta que é permitida por meio dos 

“círculos de cultura”, nos quais educador e educando estabelecem o diálogo, olho no 

olho e o olhar o todo22. 

Mas nos “círculos de cultura”, do que se fala, se trata e se pensa? 

Fala-se das palavras e dos temas geradores que são sistematizados, de forma 

coletiva, coletados a partir do universo de cada indivíduo, da realidade e do contexto 

em que estão inseridos. Os indivíduos, quando coletivizados, ampliam a leitura do 

mundo de uma maneira que traz à tona, joga luz à consciência individual e do grupo. 

Neste sentido é que a investigação do “tema gerador”, que se encontra 
contido no “universo temático mínimo” (os temas geradores em interação) se 
realizada por meio de uma metodologia conscientizadora, além de nos 
possibilitar sua apreensão, insere ou começa a inserir os homens numa forma 
crítica de pensarem seu mundo (FREIRE, 1987, p. 61). 

Entende-se, daí, o paradigma freireano como crítico libertador, pela potência 

que tem em transformar o indivíduo e o coletivo por meio da conscientização sócio, 

político e cultural. 

 
22 Grifos nossos. 
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E o que é criatividade para Paulo Freire? Padilha (2020), lembra que:  

Paulo Freire sempre valorizou em sua obra a criatividade, a curiosidade 
criativa, ou como ele chamava, a curiosidade epistemológica. É aquela 
curiosidade que não nos faz relaxar, no sentido de nos acomodarmos, o 
educador se desafiando a buscar mais, para melhorar a ação educativa. A 
qualidade social da curiosidade e não tendo especificamente escrito sobre o 
tema da criatividade, mas ela está presente em toda a sua obra. E ele, 
enquanto pensador, filósofo da educação, sempre foi muito criativo. Ele dizia, 
escrevo pedagogias (oprimido, autonomia, da indignação), isso é o método 
Paulo Freire, assim sintetizado: investigação, tematização e problematização 
(PADILHA, 2020, n.p.). 

Almeida (2009, p. 9) diz que é no entrecruzar do pensamento dialético de Marx, 

da ideologia da “Democracia cristã” de Emmanuel Mounier e da fenomenologia de 

Merleau-Ponty que Paulo Freire fundamenta suas ideias. “Libertação, diálogo, 

conscientização e alfabetização como primeira leitura do mundo: são esses os 

conceitos básicos de sua pedagogia”. 

E considerando o que foi apresentado sobre criatividade, pode-se entender que 

a categoria se faz presente nas ideias fundantes do pensamento de Paulo Freire. 

“Expressando preocupação com o contexto educacional brasileiro, a obra de 

Paulo Freire aponta evidências sobre a importância de que criatividade foi categoria 

relevante do seu pensar e agir educacional” (ROSAS, 2008, p. 166). 

Quando Fernando Almeida (2009) escreve sobre Paulo Freire, enxerga-o como 

aquele que interpretou profundamente o contexto histórico em que viveu e mesmo as 

dificuldades, desde a sua infância, em Pernambuco, passando pelo exílio, onde 

residiu em diferentes países, e o retorno ao Brasil, não o fizeram sucumbir de seus 

propósitos, transformando-os em momentos de oportunidades, de “lições pelas quais 

sempre foi grato. Tudo o ajudou a ser um lutador esperançoso e criativo” (ALMEIDA, 

2009, p. 18). 

Ainda que a sua grande contribuição tenha sido para as áreas da alfabetização, 

da educação e conscientização popular; da organização curricular, como forma de 

humanização dos povos oprimidos por onde passou e atuou ativamente, em alguns 

países da África, América Latina e Ásia, neste contexto, sua produção frutificou por 

meio da escrita e publicação de importantes livros, mostrando a sua leitura de mundo, 

em que lança sua palavra, à qual transforma por meio da ação, da criação e da prática 

de sua liberdade. 

Mas é Agostinho Rosas (2008), em sua tese, que vai identificar na obra de 

Paulo Freire a categoria criatividade. Ele entende a educação como: 
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práxis transformadora, criatividade implica na integração dos sujeitos, 
homens e mulheres, com a realidade percebida, com as relações que 
elaboram e participam [...] como condição da natureza humana. As ações 
produzidas, como ação criativa, se apresentam sob a maneira de fazer cultura 
(ROSAS, 2008, p. 67). 

E como Padilha (2020), Rosas (2008, p. 140) tem em sua percepção a presença 

significativa do uso da “categoria criatividade” em todo o legado freireano, “mesmo 

não tendo sido elevada à condição de tema gerador por Paulo Freire”, o que se propôs 

a fazer em sua tese e que servirá de referência para esta pesquisa. 

Assim, Rosas (2008, p. 140) assume, como lugar comum, o pensamento de 

Paulo Freire sobre educação, extraindo os fundamentos e princípios para 

compreender criatividade em educação libertadora: 

[...] a criatividade dimensionada pelos argumentos paulofreireanos, pela 
singularidade de seu pensamento em educação como prática da liberdade, 
constituída pelas dimensões pedagógicas de diálogo, esperança e 
autonomia, pressupõe singularidade ao modo de pensar e agir criativo. 
Pressupõe criatividade libertadora. 

E o faz analisando a própria trajetória e história de vida do pensador e, 

profundamente, a sua obra por meio da leitura dos livros: Educação e atualidade 

brasileira; Educação como prática da liberdade; Cartas à Giné-Bissau; Pedagogia do 

Oprimido; Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do oprimido; e 

Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

Destes, destacarei os livros “Educação como prática da liberdade” e 

“Pedagogia do oprimido” para esta pesquisa.  

Almeida (2009), quando escreve sobre os livros de Paulo Freire, em “Educação 

como prática da liberdade” (1967), trata do conceito de existência humana. Os seres 

humanos, explica o autor: “por não estarem ‘involucrados’ nas circunstâncias físicas, 

geográficas psíquicas, culturais, corpóreas, podem não aceitá-las, superando-as” 

(ALMEIDA, 2009, p. 39), de diversas formas, seja por meio do engajamento de 

melhores condições: aos grupos minorizados, de emprego e até de performance 

esportiva; formas de construção de liberdade individual e coletiva. A existência 

humana está fundada na palavra e no diálogo, que como possibilidade de encontro 

entre homens e mulheres, é um ato de criação enquanto reflexão e ação para 

pronunciar o mundo. E é disto que trata o livro: “Pedagogia do oprimido” (1987).  

A trajetória conceitual de criatividade leva ao entendimento sobre a 

necessidade de superar as abordagens que apresentam criatividade como: condição 

divina, como influência da biologia em pessoas consideradas como gênios ou, como 
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privilégio de poucas pessoas inteligentes por outras, que entendem a criatividade 

como condição humana e como ato de cultura, conforme abordado por De Masi 

(2003), Gardner (1996) e Paulo Freire (1967,1987) ao longo de suas obras.  

Em Paulo Freire, a leitura de mundo precede a leitura das palavras – então, é 

possível pensar uma leitura para o mundo da música por meio de sua história, seus 

gêneros musicais, o novo, os apreciadores, os diletantes, os musicistas, os 

autodidatas. 

Será possível perceber a articulação entre a criatividade e sua educabilidade 

no Prata da Casa? 

O Sesc tem como um de seus valores a “ação educativa transformadora”. 

Considera, em suas ações programáticas, a contribuição que possam trazer para a 

reflexão, na criação simbólica do indivíduo e da coletividade. 

Com seu posicionamento político, pretende colaborar com a criação simbólica 

dessas pessoas, partindo de seus contextos sociais e históricos. E ainda com “[...] o 

diálogo permanente entre os diversos atores sociais participantes desse processo, 

priorizando a formação, a experimentação, a circulação, o encontro e a troca entre os 

diferentes saberes, modos de sentir, fazer e viver” (SESC, 2015, p. 10). 

A “ação educativa transformadora” pretende que os diversos atores sociais não 

sejam somente reprodutores e consumidores de bens que são produzidos pela 

indústria cultural, mas sim críticos e capazes de fazerem transformações nos 

contextos sociais que tomam parte – Daí, criativos. 

Ostrower (1987) diz que criar é dar forma para algo novo em qualquer ramo de 

atividade, estabelecendo novas coerências para a mente humana, a partir dos 

relacionamentos que faz entre os eventos novos e que são assim compreendidos. “O 

ato criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta por sua vez, a de 

relacionar, ordenar configurar, significar” (OSTROWER, 1987, p. 9). 

Desta forma, o ser humano possui a capacidade de relacionar os diversos 

eventos que acontecem ao redor e dentro dele, eventos externos e internos. Aqueles 

que De Masi (2003) denominou de autopoiese e heteropoiese. E, é nesse relacionar 

que se configura a experiência de viver, atribuindo a ela um significado e um sentido. 

A experiência vivida no cotidiano produz estímulos que são percebidos, ordenados e 

quando relacionados aos fenômenos, ligamo-nos uns aos outros e os vinculamos a 

nós mesmos, numa ordenação interior, a qual aparece em cada ação produzida por 

nós. 
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“Nessa busca de ordenações e de significados reside a profunda motivação 

humana de criar. Impelido, como ser consciente, a compreender a vida, o homem é 

impelido a formar” (OSTROWER, 1987, p. 9). A partir dessa constituição, a autora diz 

que é no domínio da intuição que os processos de criação acontecem e não somente 

no domínio do conhecimento consciente. E que se tornam conscientes, esses 

processos intuitivos, na medida em que são expressos, quando tomam forma, 

portanto, quando são criados.  

Entende-se que a própria consciência nunca é algo acabado ou definitivo. Ela 
vai se formando no exercício de si mesma, num movimento dinâmico em que 
o homem, procurando sobreviver e agindo, ao transformar a natureza se 
transforma também (OSTROWER, 1987, p. 9). 

Nesse mesmo raciocínio, Raul Prebich (1964), citado por Faveri (2019) vai 

mostrar a metáfora existente no pensamento de Karl Marx, que é a transformação do 

macaco em homem, considerando o homem como estrutura pronta, possuidor de 

elementos para compreender onde a estrutura não pronta poderá chegar. Ao longo 

desse processo, tem um trabalho com um impacto diferenciado como aquelas das 

próprias faculdades: “dependendo das situações reais, o trabalho, elaborado num 

primeiro momento, não se transforma em processo de emancipação do ser humamo, 

mas em mercadoria da qual o sujeito está sujeitado a condições sub-humanas” 

(FAVERI, 2019, p. 110). 

Essa lógica vai permear toda a fundamentação de desenvolvimento em Álvaro 

Vieira Pinto (1909-1987), aqui entendido como desenvolvimento de nação e na 

metodologia de educação libertadora em Paulo Freire, compreendida como 

emancipação e consciência autônoma para o desenvolvimento de homens e 

mulheres, o “ser mais”. 

A fundamentação de desenvolvimento de nação para Álvaro Vieira Pinto está 

estreitamente ligada ao significado de amanualidade23 na concepção do filósofo, 

apresentada a seguir por Faveri (2019, p. 113): 

A amanualidade, que significa dar sentido àquilo que se faz com a mão no 
dia a dia. Ou seja, nós fabricamos os objetos, mas não apenas fabricamos 
objetos, mas os fabricamos em um determinado país, em uma determinada 
cultura e por determinadas formas de fazeres. [...] A história dos objetos 
recompõe a história daquela civilização. Então, pensar, estudar o fazer do 
homem é uma preocupação central no pensamento de Vieira Pinto. [...] 
Quando abordamos a questão da amanualidade, não queremos apenas 

 
23 Depoimento de Jorge Roux, na obra: FAVERI, José Ernesto de (Org.). O legado de Álvaro Vieira 
Pinto a partir da voz de seus contemporâneos. Blumenau: Nova Letra, 2012. 
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passar a impressão que é só o trabalho com as mãos, mas é o que a pessoa 
faz com a realidade que está por perto. A gente transforma não só os objetos, 
mas também a realidade simbólica pelas palavras que designam os objetos.  

A definição de amanualidade nos aproxima daquela de criatividade concebida 

por Rosas (2008) que vai implicar uma ação outra que não é aquela da imitação, 

reprodução ou mesmo repetição de algo já feito, em determinados momentos 

históricos. Criatividade exige envolvimento dos que, percebendo-se criativos, 

percebem-se, simultaneamente, em ação criativa.  

Nesse sentido, podemos perceber, no projeto Prata da Casa, o que o diferencia 

dentro do panorama da produção cultural em que está inserido? A programação, por 

meio dos artistas selecionados na curadoria compartilhada entre a equipe técnica do 

NMAC e o crítico de música, pode ser entendida como o valor do Sesc: “ação 

educativa transformadora”? 

As respostas para estas questões serão buscadas nos referenciais aqui 

colocados e que poderão apoiar as categorias de análises de criatividade elencadas 

para esta pesquisa. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho trata de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida por meio da 

Revisão Sistemática da Literatura (RSL), análise de documentos do Sesc e de 

entrevistas semiestruturadas aos sujeitos envolvidos no Prata da Casa: técnico de 

programação (NMAC), crítico de música e artista. 

A pesquisa qualitativa possui algumas características, segundo Bogdan e 

Biklen (1982), citado por Lüdke e André (1986, p. 11): “o ambiente natural como sua 

fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento”. 

Desta forma, as circunstâncias particulares que um determinado objeto está  

inserido são importantes para seu entendimento; os dados coletados são 

predominantemente descritivos e são obtidos por descrições de pessoas, 

acontecimentos, incluindo as transcrições de entrevistas, de depoimentos, de fotos, 

desenhos vindos de vários tipos de documentos; o processo é mais focado que o 

produto, verificando como o problema manifesta-se nas atividades, nos 

procedimentos e nas interações do cotidiano; a tentativa de capturar a perspectiva 

dos participantes e a maneira como encaram as questões que estão sendo tratadas 

devem ser o foco de atenção do pesquisador; e a análise dos dados tende a seguir 

um processo indutivo, em que as hipóteses formuladas se consolidam a partir dos 

dados e do quadro teórico que orienta suas coletas e as análises. 

A RSL realizada com base em dissertações e teses levantadas por meio da 

Biblioteca Digital Brasileira de Dissertações e Teses (BDTD), com ênfase nas três 

mais antigas: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) e PUC-SP. 

Desta forma, partindo do contexto histórico após a virada do século, explorou-

se a estruturação do funcionamento do projeto Prata da Casa por meio de documentos 

institucionais, Revista E, folhetos de programações e documentários levantados no 

Centro de Memórias do Sesc SP – Sesc Memórias e do Sesc Digital. 

Ainda, dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com 

os sujeitos envolvidos na construção do projeto Prata da casa, incluindo uma 

funcionária, da equipe técnica do NMAC do Sesc Pompeia, crítico de música, 

convidado para colaborar na seleção dos artistas por meio da curadoria compartilhada 

e um artista que participou do projeto, entre os anos de 2003 e 2004. 
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A pesquisa, orientando-se nos princípios da abordagem qualitativa, buscou 

respostas para a seguinte questão-problema:  

O que no projeto Prata da Casa pode ser caracterizado como potencialidade e 

educabilidade para a criatividade? 

E ainda, apresenta o seguinte objetivo geral: Analisar como se desenvolve o 

processo criativo na integração dos sujeitos no projeto Prata da Casa. E como 

objetivos específicos: a) Definir as dimensões da criatividade no formato operacional 

do Prata da Casa; b) Identificar as etapas que compõem o processo criativo do Prata 

da Casa; c) Observar as características criativas, na equipe de trabalho do projeto 

formada pela equipe técnica do NMAC, pelos críticos de música e pelos artistas. 

Para tanto, apresento os caminhos percorridos nos próximos itens deste 

capítulo. 

 

3.1 Revisão Sistemática da Literatura (RSL) 

 

A RSL, conhecida como o “estado da arte” e que serve para a obtenção de um 

panorama do tema que está sendo tratado seguiu o protocolo sugerido por Ramos, 

Faria e Faria (2014), que após a definição dos objetivos da pesquisa, é necessário 

dentre outros: indicar a base de dados, discriminar os termos de busca, estabelecer 

um período de referência para a busca, chegar aos resultados e tratar os dados. 

Para esta breve RSL, como base de dados, definiu-se a BDTD com foco no 

estado de São Paulo, que abrange os repositórios das duas principais e mais antigas 

universidades púbicas: USP e Unicamp. E, também da PUC-SP, a qual pertenço. 

Para chegar ao panorama sobre o tema criatividade e processos criativos no 

campo da música, foi feito o breve levantamento, conforme descrito anteriormente, 

para a coleta de dados de teses e dissertações, através de busca que aconteceu nos 

meses de setembro e outubro de 2021, com os seguintes termos: “criatividade” AND 

“processos criativos” AND “música”, cujo período de abrangência foi de 2016 até 2020. 

Assim, a busca realizada na BDTD24, resultou em 128 trabalhos. Deste total, 

foram separadas as dos repositórios da Unicamp, USP e PUC-SP, somando 40 

trabalhos, conforme justificado anteriormente. 

 
24 Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Institutions. Acesso em: 28 set. 2021. 
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A Unicamp apresentou um total de 28 trabalhos, sendo 19 teses e 9 

dissertações distribuídas nos seguintes programas de pós-graduação: Música (21); 

Artes da Cena (5), Educação (1) e Educação Escolar (1). 

A USP apresentou um total de 7 trabalhos, sendo 3 teses e 4 dissertações 

distribuídas nos seguintes programas de pós-graduação: Música (4); Arquitetura e 

Urbanismo (1); Artes Cênicas (1) e Meios e Produções Audiovisuais (1). 

A PUC-SP apresentou um total de 5 trabalhos, sendo 2 teses e 3 dissertações 

distribuídas nos seguintes programas de pós-graduação: Comunicação e Semiótica 

(2); Filosofia (1); História (1) e Literatura (1). 

Uma seleção foi realizada para o total de 40 trabalhos que incluem as teses e 

dissertações dessas três universidades por meio da leitura dos títulos e resumos, com 

o objetivo de identificar aquelas que pudessem ter relação com esta pesquisa. No que 

se refere aos trabalhos da Unicamp, 26 foram descartados, mesmo citando em seus 

resumos criatividade e/ou processos criativos, não se relacionam com esta pesquisa 

por tratarem dos assuntos: eletroacústica; instrumentação e orquestração; análise e 

orquestração; desenvolvimento de arranjos musicais; desenvolvimento na área de 

orquestração musical assistida por computador e processos heurísticos. 

Por outro lado, as que mais se aproximaram desta pesquisa: 

Bahia (2016)25, em sua pesquisa, trata sobre processos criativos dos 

mecanismos composicionais de algumas das obras do compositor e arranjador 

brasileiro Moacir Santos e apresenta como a música por ele desenvolvida pode ser 

contextualizada por sua trajetória de vida. Nascido no sertão pernambucano, na 

década de 1940, fazia parte das bandas, tocando vários instrumentos e já sendo 

influenciado pelas valsas, marchas, choros e diversos outros gêneros musicais. Na 

sequência, passa a tocar na Rádio Clube do Recife, Rádio Tabajara, chegando na 

Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em 1948, com programas de referência para a 

música brasileira, voltado para as grandes orquestras. No início dos anos de 1960, 

ocupou cargos de regente, arranjador e diretor musical na TV Record de São Paulo, 

passando a estudar música erudita com estudo erudito com professores como Cláudio 

Santoro, Nilton Pádua, Guerra Peixe e H. J. Koelreutter, tornando-se mais tarde um 

de seus assistentes. O conhecimento acumulado desde a infância até mais tarde, 

 
25 Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/304770. Acesso em: 29 set. 
2021. 
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quando decide estudar com renomados professores de música, foi fator determinante 

para a sua criação artística, se fazendo presente por toda a sua obra. 

Santos (2018)26 investiga o álbum “Gigante Negão”, de Arrigo Barnabé, em 

busca de um entendimento sobre os processos criativos do compositor por meio de 

ferramentas analíticas advindas da simetria e da crítica genética. O autor assume 

Falleiros (2012) para o entendimento de processo criativo que “é um fenômeno 

complexo que envolve elementos determinados e casuais, lembranças e imagens, 

vontades e afetos, estímulos, requer experimentos dirigidos e acasos; reunidos por 

uma habilidade de síntese”. E ainda, defende que a análise não tem como foco apenas 

o que se considera como produto final de uma obra, mas sim todo e qualquer aspecto 

que tenha contribuído para a gênese da obra artística. 

Dos trabalhos apurados da USP, todos os 7 foram descartados por tratarem 

sobre composição de trilha sonora para cinema; o processo de criação de arranjos 

vocais; a análise de composições autobiográficas; a voz nos jogos de improvisação e 

computação; o processo criativo do Bumba meu boi; sobre som e corpo; e sobre 

sonorização, espaço e tempo. 

Os resultados obtidos da PUC-SP, dos 5 encontrados, 4 foram descartados por 

tratarem dos seguintes assuntos: poesia e música (literatura); multilinguagem 

(semiótica); cartografia musical do cinema; e filosofia peirciana com a teoria e a prática 

musicais. 

Já Cardoso (2019)27, problematiza as musicalidades brasileiras no cenário 

urbano dos anos de 1960 a 1990 por meio da pesquisa das trajetórias de músicos, 

compositores e cantores, como: Airto Moreira, Geraldo Vandré, Hermeto Pascoal, 

Heraldo do Monte, Sérgio Ricardo, Sidney Miller e Theo de Barros. A autora trata das 

múltiplas formas pelas quais as obras desses músicos são atravessadas pelas 

relações estabelecidas com a indústria cultural brasileira e que interferem nos 

processos criativos, produção, veiculação e recepção. 

Após ser feita a RSL, o que foi possível perceber é que a abordagem dada 

pelos autores, aos temas, criatividade e processos criativos, está relacionada 

diretamente ao universo da composição musical, diferenciando-se dos propósitos da 

presente pesquisa que trata os temas sob a luz do entendimento de que criatividade 

 
26 Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/333762. Acesso em: 04 out. 
2021. 
27 Disponível em: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/22281. Acesso em: 05 out. 2021.  
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e processos criativos estão na ordem das relações entre os sujeitos. Nesse caso, 

aqueles que estão envolvidos na criação de projetos culturais e que se inserem no 

campo da música, contemplando, assim, o que Gardner (1996) e De Masi (2003) 

sugeriram como estudos sobre esses temas com outros enfoques para além daqueles 

psicológicos, mas sim, os sociológicos. 

 

3.2 A pesquisa documental 

 

O banco de dados do Centro de Memórias do Sesc – Sesc Memórias foi 

utilizado e disponibilizado para consulta parte do acervo no que se refere à publicação 

mensal da Revista E, folhetos e catálogos de programação. Importante ressaltar que, 

os documentos consultados são aqueles que já estavam digitalizados porque devido 

à pandemia de Covid-19, o espaço estava fechado, impossibilitando o acesso para as 

consultas presenciais. 

Além dos exemplares da Revista E, foram analisados: o catálogo comemorativo 

dos 10 anos Prata da Casa (1999 – 2009)28; o documentário comemorativo: 10 anos 

do Prata da Casa29 e o folheto da 8ª. Mostra prata da Casa30. 

No próximo item, discorro sobre a metodologia adotada para as análises desta 

pesquisa. 

 

3.3 A análise textual discursiva 

 

Moraes e Galiazzi (2016) dizem que a fenomenologia, enquanto método, serve 

para compreender e descrever os fenômenos que se tornam perceptíveis à 

consciência. Esta, por sua vez, é responsável por conectar o homem ao mundo 

material. A subjetividade do sujeito é apresentada à consciência por meio dos 

fenômenos e dos fatos e que eles são centrais à fenomenologia.  

Nesse sentido, fica compreensível a importância que o sujeito adquire porque 

situa-se no oposto da ciência natural e seu “objetivismo”. Desta maneira, o sujeito 

 
28Disponível em: https://issuu.com/katira_22/docs/prata10anos_2_-_livreto_de_programa_o_1_. 
Acesso em: 23 out. 2021. 
29 Disponível em: https://sesc.digital/conteudo/musica/especialpratadacasa. Acesso em: 19 ago. 2021. 
30 Disponível em: https://issuu.com/katira_22/docs/8_mostra. Acesso em: 23 ago. 2021. 
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passa a ser o ponto central da pesquisa, a partir do momento que suas experiências 

de vida são valorizadas, logo, refletindo a sua subjetividade. 

A consciência é intencional na medida em que está sempre orientada para 
algo que não é ela própria. É intersubjetiva na medida em que as evidências 
intencionais vivenciadas por um sujeito são também vivenciadas por outros, 
emergindo daí o conjunto das significações que constituem o mundo em que 
vivemos (MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 25). 

Se o mundo em que vivemos é construído pelos sujeitos, que por meio de suas 

linguagens, traduzem o seu ser e o seu pensamento. Se a pesquisa fenomenológica 

está apoiada nas fontes orais e escritas desses mesmos sujeitos, logo as informações 

e dados são obtidos de entrevistas e de textos já existentes que fundamentam as 

análises na pesquisa qualitativa. 

Uma das formas de análise é a textual discursiva e que o autor e a autora a 

compreende através das seguintes etapas: 

a) A desmontagem dos textos ou a “unitarização” que acontece com um 

exame detalhado dos mesmos e que servem para a produção de unidades referentes 

ao fenômeno estudado; 

b) O estabelecimento de relações ou “categorização” que serve para 

construir relações entre as “unidades de base”, combinando-as e classificando-as, 

para que seja formado um conjunto de elementos que se aproximam e que resultam 

num “sistema de categorias”; 

c) A captação do “novo emergente” que surge a partir dos dois processos 

descritos anteriormente, resultando em um “metatexto” obtido por: “um processo auto-

organizado que faz emergir compreensões com resultados finais criativos e originais, 

que não podem ser previstos” (MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 34). 

As categorias de análise aqui propostas podem ser classificadas como a priori 

por estarem fundamentadas na Estrutura Organizadora para o Estudo da Criatividade, 

elaborada por Gardner (1996). Elas foram consideradas para a análise do corpus que 

são os textos transcritos e já existentes que compõem essa pesquisa e aqui 

configurados pelas transcrições das entrevistas semiestruturadas. O documentário 

comemorativo aos 10 anos do Prata da Casa, o catálogo comemorativo aos 10 anos 

do Prata da Casa e o folheto da 8ª. Mostra Prata da Casa, também se incluem. 
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As entrevistas semiestruturadas foram realizadas nos meses de setembro e 

outubro de 2021, por meio da plataforma digital Zoom31, com três sujeitos que 

participaram do projeto Prata da Casa, nos anos de 2003 e 2004, período que esta 

pesquisadora também o acompanhou como uma das integrantes do NMAC do Sesc 

Pompeia. 

Bardin (2016, p. 97), quando trata sobre a entrevista, sugere como estruturação 

para a análise um “mergulho na subjetividade individual”, bem como o entendimento 

de que “cada entrevista se constrói segundo uma lógica específica”. Assim, após a 

“unitarização” que se dá pela desmontagem dos textos do corpus, a “categorização” 

foi organizada por temas que seguiram a fundamentação teórica proposta por Gardner 

(1996) para criatividade. 

Por tema, assume-se o entendimento trazido por Bardin (2016, p. 117) que 

apresentado no texto do corpus pode ser identificado por “uma afirmação acerca de 

um determinado assunto, por uma frase ou frase composta, um resumo ou frase 

condensada que podem trazer um conjunto de formulações singulares”. 

Isto posto e retomando ao problema e aos objetivos desta pesquisa: 

O que no projeto Prata da Casa pode ser caracterizado como potencialidade e 

educabilidade para a criatividade? 

A pesquisa passa a ter como objetivo geral: Analisar como se desenvolve o 

processo criativo na integração dos sujeitos no projeto Prata da Casa. E como 

objetivos específicos: a) Definir as dimensões da criatividade no formato operacional 

do Prata da Casa; b) Identificar as etapas que compõem o processo criativo do Prata 

da Casa; c) Observar as características criativas, na equipe de trabalho do projeto 

formada pela equipe técnica do NMAC, pelos críticos de música e pelos artistas. 

As entrevistas elaboradas com base nas categorias levantadas no estudo de 

Gardner (1996), citado anteriormente, considerando como estrutura de referência os 

“Componentes Principais no Estudo da Criatividade”, item “Questões para 

Investigação Empírica” no “Nível do Campo”, aplicados aos sujeitos que participaram 

do projeto Prata da Casa, a funcionária e supervisora do NMAC Gisela Maria Moreira 

 
31 Por causa da pandemia Covid-19 que tinha em seu protocolo de segurança o isolamento social, 
impedindo desta maneira, o encontro presencial. A plataforma Zoom foi usada como recurso para a 
realização das entrevistas, por meio de vídeo chamadas remotas entre a pesquisadora e cada um dos 
sujeitos. O aplicativo utilizado foi uma versão gratuita que permitiu a criação de links individuais, 
enviados antecipadamente e ainda, a gravação que serviu para as transcrições que estão nos 
apêndices da dissertação. 
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Ferrari. O jornalista, crítico de música e curador do projeto nos anos de 2003 e 2004, 

Israel do Vale e o artista Romulo Fróes. 

As categorias de análise consideradas para a funcionária, para o crítico de 

música e o artista foram: 

(A) Relação dos criadores com seus mentores, rivais e seguidores no campo; 

(B) A extensão em que a organização hierárquica domina o funcionamento do 

campo;  

(C) A extensão e natureza da controvérsia política dentro do domínio. 

Nesse sentido, em (A) pretende-se compreender a relação dos criadores com 

os mentores e seguidores do campo, assim, como indicadores para essa categoria é 

possível considerarmos as expressões dos sujeitos quando: falam de si mesmos, 

citam nomes de seus pares, cargos e/ou colegas de trabalho, nomes de artistas, 

bandas e grupos musicais, pares afetivos que são os familiares, congêneres e até 

mesmo o público. 

Com (B), busca-se o entendimento para a extensão em que a hierarquia 

domina o funcionamento do campo. Hierarquia aqui é compreendida como os artistas 

que já estão consagrados e com suas carreiras consolidadas no campo da música, 

aqueles, também, ligados às grandes gravadoras e que impõem essa lógica para toda 

a extensão do campo. Como indicadores, é possível identificarmos os nomes de 

artistas consagrados, as expressões que reforcem a oportunidade aos novos artistas, 

critérios e valores adotados pela instituição e projeto pesquisado (Sesc e Prata da 

Casa), as pessoas ali envolvidas. 

Em (C) pretende-se levantar a natureza controvérsia política do domínio, aqui 

entendido como o campo cultural e os mecanismos que ordenam o seu funcionamento 

por meio de políticas públicas voltadas para a música. Como indicadores, a expressão 

dos sujeitos sobre as leis, políticas governamentais e privadas que privilegiam esse 

campo. 

 

3.3.1 As entrevistas 

 

As entrevistas semiestruturadas foram elaboradas com base nas categorias 

levantadas no estudo de Gardner (1996), citado anteriormente, considerando como 

estrutura de referência os “Componentes Principais no Estudo da Criatividade”, item 
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“Questões para Investigação Empírica” (III), no “Nível do Campo”. O referencial 

conceitual para grupo criativo, serão utilizados os conceitos de De Masi (2003).  

E o referencial conceitual das obras de Paulo Freire (1967, 1987) para a análise 

do entendimento da instituição sobre “ação educativa transformadora”. 

A seguir, apresento as categorias de análise para estudo da criatividade, por 

meio dos quadros: 

 
Quadro 1 - Estudo da Criatividade aos sujeitos Prata da Casa - Questões para 

investigação Empírica – Nível Campo – Equipe Técnica do NMAC 

Categorias de análise Perguntas 
Relação dos criadores 
com os mentores, rivais e 
seguidores do campo 

Na edição de outubro de 1999, da Revista E, encontrei a 
seguinte chamada para o projeto: “...dá continuidade ao 
trabalho que o Sesc vem desenvolvendo desde os anos de 
1980, abrindo espaço para novos artistas. Conta com a 
apreciação de um crítico musical e um diretor artístico, definindo 
o gênero, o repertório, postura cênica, diferenciando o Prata da 
Casa de propostas similares”. 
1. Essa chamada já vai delineando o formato pensado para o 
projeto, mas no artigo de sua autoria para a revista E, você 
toca nas negociações feitas com alguns amigos para a 
definição do nome Prata da Casa. 
Fale mais sobre essas relações que são estabelecidas na 
criação de um projeto, do envolvimento de outros integrantes 
da equipe, suas características e da aprovação do novo projeto 
junto à gestão da unidade. 
2.Qual o entendimento sobre a importância de dialogar com 
um crítico musical? 

Natureza da controvérsia 
política do domínio 

No artigo de sua autoria para a Revista E, você fala em 
participar da realização de sonhos. 
Como era a demanda de trabalhos musicais novos que 
chegavam no Sesc Pompéia? Qual motivo da alta procura pelo 
projeto? 
Outro ponto que você trata em seu artigo é sobre quando o 
sonho do artista se depara com a realidade para a viabilização 
da apresentação artística. Neste sentido, conte qual a estrutura 
que o projeto oferecia para o novo artista? E quais eram as 
condições burocráticas e administrativas que o projeto 
colocava? 

A extensão em que a 
organização hierárquica 
domina o funcionamento 
do campo 

Neste mesmo artigo, você conta que vinha de uma experiência 
em uma famosa casa de espetáculos, uma referência na “noite” 
paulistana para shows. Você consegue falar sobre o que 
diferencia o projeto Prata da Casa dessa casa de espetáculos? 
1.O que significou criar e manter o projeto Prata da Casa, 
pensando no cenário artístico e cultural de uma cidade como 
São Paulo? 

Fonte: Construção da autora (2021). 
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Quadro 2 - Estudo da Criatividade aos sujeitos Prata da Casa - Questões para 

investigação Empírica – Nível Campo – Crítico de Música 

Categorias de análise Perguntas 
Relação dos criadores com os 
mentores, rivais e seguidores 
do campo. 

Na edição de outubro de 1999, da Revista E, encontrei a 
seguinte chamada para o projeto: “...dá continuidade ao 
trabalho que o Sesc vem desenvolvendo desde os anos 
de 1980, abrindo espaço para novos artistas. Conta com 
a apreciação de um crítico musical... 
Em 2003, você foi convidado para fazer a curadoria 
compartilhada do projeto Prata da Casa. 
1.O que cabia ao curador? 
2.Como era a relação do curador com a equipe técnica do 
Sesc Pompeia?  
E com os artistas? 

Natureza da controvérsia 
política do domínio. 

1.O Prata da Casa surge na virada do século XX para XXI, 
mesmo momento que a internet e lembro que, como 
jornalista, você acompanhou muito de perto esse 
momento. Você consegue sintetizar o que ambos 
significaram para a cena musical paulistana e nacional? 
2. Carlos Calado (2009), certo momento falou que o papel 
do crítico na imprensa, “essa antiga prática do jornalismo 
cultural estava se perdendo”32. O projeto Prata da Casa 
oportunizou para você retomar esse papel por meio da 
curadoria? 

A extensão em que a 
organização hierárquica 
domina o funcionamento do 
campo 

Em um texto para a Revista E, Gisela Ferrari (supervisora 
do Núcleo de Música, no Pompeia naquele período) 
escreveu que era a realização de um sonho “abrir espaço 
para os novos como o melhor meio de incentivar e 
estimular a criação e a produção” (FERRARI, 2010). 
1.Neste sentido, o que significava selecionar novos 
Artistas nos anos 2000? 
 

Fonte: Construção da autora (2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 CALADO, Carlos. A extinção da crítica (e o prazer de um curador). Catálogo comemorativo 10 anos 
Prata da Casa 1999 – 2009. São Paulo, ago. 2009. Disponível em: 
https://issuu.com/katira_22/docs/prata10anos_2_-_livreto_de_programa_o_1_. Acesso em: 23 out. 
2021. 
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Quadro 3 - Estudo da Criatividade aos sujeitos Prata da Casa - Questões para 

investigação Empírica – Nível Campo - Artista 

Categorias de análise Perguntas 
Relação dos criadores com os 
mentores, rivais e seguidores do 
campo. 

Eu vou começar com um trecho de uma canção: “Por um 
simples prazer, fui fazer meu amor infeliz...”. Ela disse-
me assim, que no ano de 1945, alavancou o sucesso da 
Orquestra Tabajara, na interpretação de Jamelão, 
conforme depoimento do maestro Severino Araújo33. 
1.Em que momento esse fato esbarra no seu percurso 
de vida?  
2.Em 2019, você descreveu para mim em um e-mail o 
seu processo de criação, o posso considerar para esse 
momento da minha pesquisa?  
Você gostaria de acrescentar algo que considere 
importante? 

Natureza da controvérsia política 
do domínio. 

Nos anos 2000, o cenário da música brasileira sofria 
com a ação predominante das grandes gravadoras e 
começava a ser impactado pela Internet. Entre os anos 
de 2003 e 2004, você foi selecionado para participar do 
Prata da Casa. O que significou esse período para sua 
carreira? 

A extensão em que a 
organização hierárquica domina 
o funcionamento do campo. 
 
 
 

1.A graduação em artes plásticas te levou ao Nuno 
Ramos e Clima que te levaram para música? A lógica é 
essa, mesmo? 
2.Como foi ter passado pelo projeto? E ter sido 
escolhido pela curadoria de Israel do Vale? 
3.A partir de então, você passa a conviver com a 
equipe técnica de programação do Sesc Pompeia. O 
que isso significou para você? 
 

Fonte: Construção da autora (2021). 
 
 

 

3.4 Análises dos dados 

 

Para iniciar as análises dos dados obtidos por meio das entrevistas dos sujeitos 

envolvidos no projeto Prata da Casa, parto da seguinte questão-problema desta 

pesquisa: 

O que no projeto Prata da Casa pode ser caracterizado como potencialidade e 

educabilidade para a criatividade? 

Busco responder ao seguinte objetivo geral: 

 
33 Programa Eu Sou o Show, da antiga TVE-RJ. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=e15WgxDecO4. Acesso em: 28 out. 2020. 
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Analisar como se desenvolve o processo criativo na integração dos sujeitos no 

projeto Prata da Casa. E aos objetivos específicos:  

a) Definir as dimensões da criatividade no formato operacional do Prata da 

Casa; 

b) Identificar as etapas que compõem o processo criativo do Prata da Casa;  

c) Observar as características criativas, na equipe de trabalho do projeto 

formada pela equipe técnica do NMAC, pelos críticos de música e pelos artistas. 

Para tanto, tomo como referência Gardner (1996) que traz um novo olhar para 

o tema, deslocando a questão comumente feita sobre: O que é a criatividade? para: 

Onde está a criatividade? 

Para responder a essa pergunta, o autor elaborou o triângulo criativo, composto 

por três elementos centrais, que foram considerados para esta pesquisa. 

O primeiro: o projeto Prata da Casa, na perspectiva da equipe técnica de 

programação e do crítico de música: 1) “um ser humano que cria” – a supervisora do 

NMAC e uma das idealizadoras do projeto Prata da Casa; 2) “um objeto ou um projeto” 

– o projeto Prata da Casa; 3) “os outros indivíduos” – os demais integrantes do NMAC, 

os gestores, o crítico de música e o artista. 

Os elementos centrais descritos e que compõem as possibilidades para as 

análises do Prata da Casa, tomam parte de uma “superestrutura” que é necessária 

para explicar o que o autor entende por atividade criativa e, principalmente, para 

mostrar onde está a criatividade.   

A “superestrutura” para o estudo da criatividade, de Gardner (1996), está 

baseada em quatro componentes que podem ser usados para as análises de forma 

separada. Eles são:  I. Temas Organizadores (que são compostos pelos elementos 

do triângulo criativo); II. Estrutura Organizadora; III. Questões para investigação 

empírica; e IV. Temas Emergentes. Dela, pretendo utilizar, a princípio:  

As questões para investigação empírica, nível campo para análise dos sujeitos 

do Núcleo de Música e Artes Cênicas, bem como do crítico de música – busca 

identificar: (A) A relação dos criadores com seus mentores, rivais e seguidores no 

campo; (B) A extensão em que a organização hierárquica domina o funcionamento do 

campo; (C) A extensão e natureza da controvérsia política dentro do domínio. 

Ao longo da unitarização e categorização, foi possível identificar na fala dos 

três sujeitos entrevistados quatro grandes temas. Essas falas foram complementadas 

por alguns outros sujeitos, levantadas em documentos institucionais no Centro de 
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Memória Sesc e no Sesc Digital. Os temas identificados são: a formação da equipe 

técnica de programação que colaborou na construção do projeto prata da Casa, 

integrantes do NMAC e que em diálogo cotidiano com o coordenador, o gerente, 

alguns produtores, críticos de música, bem como amigos, formataram o projeto; o 

papel do crítico de música/curador; as percepções que foram geradas ao redor do 

artista e a formação do público. Assim, procurei considerá-los para a estruturação e 

apresentação da análise dos dados desta categoria. 

 

3.4.1 (A) A relação dos criadores com seus mentores, rivais e seguidores no campo 

 

Nunca procurei a beleza, somente a poesia 
 

Lina Bo Bardi34 
 

Antes de iniciar a análise dos dados propriamente dita, apresentarei um breve 

apanhado da história da criação do Sesc Pompeia e o contexto das manifestações 

que aconteceram na década dos anos de 1980 por meio das apresentações musicais 

que ganharam luz para a cena paulista. 

Com essa frase “nunca procurei a beleza, somente a poesia” é que Marcelo 

Ferraz35 destacou os pensamentos de Lina Bo Bardi a respeito do olhar que pairava 

na arquitetura e o quanto a arquiteta se sentia incomodada sobre a importância dada 

para a beleza, algo que no seu entendimento é variável com o tempo. 

Marcelo Ferraz, enquanto aluno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, FAU-USP, foi convidado para ser o assistente da 

arquiteta italiana, no início dos anos de 1980, período de construção do projeto da 

atual unidade do Sesc Pompeia. E Lina Bo Bardi ao preservar a arquitetura da fábrica 

que serviu para abrigar a Indústria Brasileira de Embalagens S.A., Ibesa (Gelomatic) 

- voltada para a confecção de geladeiras, resguardou a memória de um dos mais 

importantes espaços geográficos da cidade São Paulo. Entre o final do século XIX até 

o ano de 1930, na região oeste, a cidade abrigava uma das mais expressivas e 

representantes famílias tradicionais da elite paulistana: o complexo das indústrias 

Matarazzo. 

 
34 Disponível em: https://sesc.digital/conteudo/arquitetura/717/arquiteturas-sesc-pompeia-sp. Acesso 
em: 11 out. 2021. Produção: Revanche Produções e Miração Filmes. Realização SescTV. 
35 Disponível em: https://sesc.digital/conteudo/arquitetura/717/arquiteturas-sesc-pompeia-sp. Acesso 
em: 11 out. 2021. Produção: Revanche Produções e Miração Filmes. Realização SescTV. 
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E o então estudante, no auge de sua indignação se perguntava: qual a razão 

de ainda se manter essa ideia da beleza na arquitetura? 

“O conceito do belo clássico na arquitetura também a incomodava, preservada 

na ideia única de equilíbrio e proporção até os dias atuais, mas que na música essa 

ideia foi rompida há tempos com a dissonância e em outras linguagens artísticas”, 

enfatizou Marcelo Ferraz36. 

E a resposta é dada por Lina Bo Bardi que, conquistou, ao preservar os antigos 

galpões da fábrica de tijolos, bem como na construção do novo prédio de concreto 

aparente, essa tão desejada dissonância arquitetônica e a impressão que nos passa 

é que tudo se refletiu e ainda se reflete nas programações culturais impressas por 

esta unidade. A começar pelas festas promovidas na Choperia, como nos conta o 

funcionário e atual produtor cultural, Fabio Malavoglia:  

com a vinda do Paulo Moura e a Festa do Caribe de onde surgiu uma banda 
chamada Sossega Leão37, do nosso amigo Skowa e depois, as primeiras 
festas New Wave, as primeiras apresentações do Ira e do Titãs, a quantidade 
de gente que passou por aqui. O fantástico show do Arrigo Barnabé: 
Tubarões voadores, ocupando os dois espaços, Vânia Bastos, enfim. Um 
momento que coincide, é preciso dizer isso, com o fim da ditadura. Um anseio 
reprimido que desaguou aqui, com vontade de se expressar e quero dizer que 
a Lina ficou muito contente porque esse espaço, de repente, se encheu de 
vida!38. 

E foi exatamente esse momento que inspirou a criação do projeto Prata da 

Casa e por onde iniciarei a análise da categoria de criatividade (A) A relação dos 

criadores com seus mentores, rivais e seguidores no campo. 

 

 

 

 

 
36 Disponível em: https://sesc.digital/conteudo/arquitetura/717/arquiteturas-sesc-pompeia-sp. Acesso 
em: 11 out. 2021. Produção: Revanche Produções e Miração Filmes; Realização SescTV. 
37 A banda surgiu em 1983, quando Skowa, que em 1977 já tinha formado e dissolvido um outro 
Sossega Leão, montou um grupo para animar a Noite do Caribe promovida pelo Sesc Pompeia, em 
São Paulo. De lá para cá o grupo passou a animar bailes com um repertório que incluía sucessos 
antigos da música centro-americana, reggaes e até Carlos Santana [...]. A formação original que atuou 
entre 1983 e 1986 tinham os seguintes integrantes: Skowa, Hamilton Moreno, Adriano Japonês, Guga 
Stroeter, Eduardo Cabello, Chico Guedes, Fernando Marconi, Cláudio Faria, Matias Capovilla, Tuba, 
Dorival Galante e Alaor. Passaram pela Banda ainda, André Jung (ex Ira e Titãs), Nando Reis, Paulo 
Miklos (ex Titãs) e Marcio Werneck. Disponível em: 
https://saopaulosao.com.br/conteudos/recomendados/2544-sossega-leao-versao-2017.html. Acesso 
em: 11 out. 2021. 
38 Disponível em: https://sesc.digital/conteudo/arquitetura/717/arquiteturas-sesc-pompeia-sp, Acesso 
em: 11 out. 2021. Produção: Revanche Produções e Miração Filmes. Realização SescTV. 
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3.4.1.1 O processo de formação e o formato do projeto Prata da Casa 

 

Ao longo deste texto, pretende-se mostrar um breve entendimento da formação 

do grupo de trabalho que colaborou na criação e formatação do projeto Prata da Casa, 

integrantes do NMAC, em diálogo cotidiano com o coordenador, o gerente, alguns 

produtores, críticos de música, bem como amigos, formataram o projeto. 

A supervisora da Choperia, naquele ano de 1999 e que futuramente formaria o 

NMAC, Gisela Maria Moreira Ferrari resgatou na entrevista, o momento descrito 

anteriormente, da realização das Noites do Caribe e que foi o motivo de inspiração 

para a criação do projeto Prata da Casa: 

Em relação ao nome, a gente começou com aquelas bandas da época de lá 
para trás e mostramos, isso foi feito em cinco dias, que é assim, a gente 
mostrando a trajetória desses músicos... eu não lembro qual deles, mas tinha 
um músico que virou Titãs. 

O músico da banda de rock, Titãs39, a quem Gisela se refere pode ter sido 

Nando Reis ou Paulo Miklos, pois ambos chegaram a fazer parte do grupo Sossega 

Leão e, mais tarde, formaram o Titãs, com outros integrantes. Então, o que se pode 

perceber é que o projeto Noites do Caribe realizado no Sesc Pompeia, no ano de 

1983, reuniu novos artistas da cena musical que se formava naquele período e que 

mais tarde seguiram suas carreiras, integrando outras bandas que ganharam certo 

destaque e prestígio. Quase vinte anos depois, em 1999, por meio de um grupo de 

trabalho que atuava na unidade e que na dupla intenção de manter o que já se vinha 

realizando com os artistas e bandas; bem como, dar oportunidade para as novas 

criações, tem resgatada e preservada a ideia central de continuar acolhendo o que é 

de vanguarda, o que é de emergente na música brasileira40. 

Por meio dessas relações estabelecidas entre Gisela, os seus pares de 

trabalho, coordenador de área, produtores entre outros, é possível perceber e delinear 

o que Gardner (1996) atribui como uma das categorias de criatividade que é 

justamente aquela que enfoca a relação entre os criadores, mentores e seguidores no 

campo.  

 
39 Neste período, Romulo Fróes na sua adolescência estava sendo influenciado por essas bandas 
quando conta sobre o B-Rock e a inspiração para as suas primeiras composições a partir de outro 
grupo, Legião Urbana e futuramente é impulsionado a criar sua própria banda, Losango Caqui. 
40 Marcelo Ferraz conta que o Sesc Pompeia iniciou os trabalhos com os galpões sendo ocupados com 
exposições, o teatro com shows, “do movimento Punk (Punks: O começo do fim do mundo) que usou 
muito o Sesc Pompeia para ocupar a cidade”. 
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Quando, por exemplo, Gisela resgata o momento em que o produtor musical 

sugeriu o nome do projeto: “Numa conversa com o Sidney Cecchini, ele falou e se a 

gente pusesse Prata da Casa [...] sugeriu esse nome e eu achei muito legal porque 

eu queria muito fazer o projeto para novos [...]”. 

O autor vai dizer ainda que o criador, no momento de sua descoberta, conta 

com um sistema de apoio, com uma rede de relações que tem elementos definidores, 

seja este de ordem afetiva ou mesmo cognitiva, de alguém que é capaz de 

compreender a importância de sua descoberta (GARDNER,1996). 

Na fase de criação, é possível identificar os momentos que ajudaram na 

definição do formato do projeto, quando Gisela relatou, no artigo da Revista E41 – 

Sonhos são letras de música – que imbuídos pelo ambiente de efervescência musical 

da unidade, mediante a muitas conversas e “concessões” entre amigos, faziam nascer 

o projeto Prata da Casa. “Na verdade, as conversas giravam com os técnicos do 

teatro, com amigos, com músicos, de repente, a conversa com o crítico, surgiam 

coisas boas” (FERRARI, 2010, p. 74). 

Paulo Bersan pode ser identificado como um dos principais apoiadores da 

proposta, “[...] ele era coordenador da Choperia e ele era meu chefe, eu tinha saído 

do teatro e fui para Choperia, ele me convidou para ir pra Choperia e fui para fazer a 

programação lá” (Gisela Ferrari).  

O apoio se deu, não só no convite, mas principalmente no que se refere à 

colaboração para delineamento do formato da proposta porque “quem deu a ideia para 

o crítico foi o Paulo Bersan [...] ele achava que o crítico ia dar um “tchan” no projeto 

[...]” (Gisela Ferrari). Para a continuidade da ideia, Zuza Homem de Melo, jornalista e 

musicólogo, foi o primeiro a ser consultado como possibilidade de participar da 

curadoria dos músicos que fariam parte da programação.  

A gente conversando, o primeiro nome que a gente pensou foi o Zuza, mas o 
Zuza queria participar do processo inverso, ele queria de tarde, no ensaio, 
essas observações de repertório, de postura, disso tudo [...], a gente não 
queria porque na verdade, não era uma avaliação, era uma conversa que o 
crítico tinha após o show, assim, para dar uma dica (Gisela Ferrari). 

Nesta contextualização, o formato do projeto já vai se colocando, no que diz 

respeito aos seus sujeitos, a composição é feita por meio da equipe técnica, da figura 

do crítico de música, responsável pela curadoria compartilhada, alguns produtores, 

 
41 Disponível em: https://issuu.com/sescsp/docs/2010_julho_revista_e_ano_17_n_1. Acesso em: 23 
out. 2021.  
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amigos e pelos artistas que seriam selecionados para participarem da futura 

programação. Essa configuração caracteriza o que Gardner (1996) identificou como 

um dos níveis de análise para a criatividade, denominada como “multipessoal”, 

considera que uma pessoa criativa ou mesmo um objeto criativo está cercada(o) por 

pessoas que desenvolvem seus trabalhos em outras instituições:  

“Cercando qualquer indivíduo ou produto potencialmente criativo está uma 

infinidade de outros indivíduos ou instituições sancionadas para avaliar a adequação 

e qualidade da contribuição em questão” (GARDNER, 1996, p. 32). 

Esses indivíduos estão inseridos no campo42 da música onde atuam em jornais 

de grande circulação, desempenhando suas funções como críticos no jornalismo 

cultural. O autor diz, ainda, que “[...] essa perspectiva multipessoal examina a maneira 

pela qual os membros do campo – juízes, editores, agentes, profissionais da mídia [...] 

– fazem avaliações iniciais, provisórias [...] julgamentos mais autoritários” (GARDNER, 

1996, p. 32).  

Porém, a atuação dos críticos de música no Prata da Casa deveria ser diferente 

porque, como dito por Gisela, a ideia não era a de “avaliar” e sim mediar, de dar retorno 

ao artista, de apoiar o seu trabalho, o contextualizando, uma forma de oportunidade 

de diálogo para o desenvolvimento do trabalho artístico e de entendimento das 

possibilidades de caminhos para seguir com a carreira, com a sua profissionalização. 

E a oportunidade acontecia de forma recíproca, por um lado porque o novo 

artista recebe uma parte da parcela da credibilidade de um espaço como o Sesc 

Pompeia, da convivência com a equipe técnica do NMAC e do conhecimento e 

expertise do jornalista, crítico de música.  E, por outro lado, a possibilidade de diálogos 

e trocas de conhecimentos que é ampliada com esse enredamento. Para o Sesc 

Pompeia, outros projetos foram criados a partir desses encontros e para os artistas, 

novas parcerias musicais surgiram. Pode-se entender como um sistema de 

retroalimentação, um sistema que estimula para a criatividade, algo que se torna 

natural, quase imperceptível, mas quando observada em detalhes como se pretendeu 

fazer nesta pesquisa, torna-se possível responder a Gardner (1996): Onde está a 

criatividade? 

Uma parte da resposta está nas relações estabelecidas entre os sujeitos que 

atuam em uma instituição com propósito determinado, como o Sesc. Também é 

 
42 O termo campo é adotado por Gardner (1996, p. 32) “para descrever essa agregação de forças, cujo 
estudo é fundamentalmente sociológico”. 
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possível identificar o que De Masi (2003, p. 594), conceituou como “grupo criativo”, se 

trata de “um sistema coletivo em que operam sinergicamente personalidades 

imaginativas e personalidades concretas, cada uma contribuindo com o melhor de si, 

num clima entusiástico, graças a um líder carismático e a uma missão compartilhada”. 

Ainda nesta mesma intenção, Harold D. Lasswell (1958), em seu texto “O 

desenvolvimento social na criatividade” examina um tipo particular de criatividade 

coletiva que direciona para o aumento dos produtos sociais, dando importância para 

as variáveis “de natureza espaço-temporal e social” (DE MASI,2003, p. 526). 

Esse sistema coletivo se reflete no próprio olhar da supervisora do NMAC, 

Gisela Ferrari, quando enfatizou que: “[...] ninguém faz nada sozinho e as pessoas 

que conversam é tudo convergente, era uma época que todo mundo estava dando 

uma força [...], era o começo de um projeto”. Com o passar do tempo, conseguiu 

estruturar a equipe contando com o “Frank, escriturário e o Ricardo Ribeiro para 

trabalhar como técnico [...] e anos mais tarde com o “o Villas, Sergio Pinto” 43. 

Na expressão “todo mundo”, porque “tudo convergiu, mesmo o gerente”, 
apontou para outro fator importante: “[...] a gente até tinha todos os setores 
envolvidos44, cada um faz a sua parte e viabiliza a sua parte, o pessoal do 
administrativo, da alimentação, vira um combo e está tudo voltado para um 
mesmo lado” (Gisela Ferrari). 

Ao incluir o gerente, aponta para a instância estratégica e decisória da 

instituição, o que nos faz pensar sobre como a criatividade está sujeita a esse olhar, 

no sentido que pode promover ou não determinadas atividades criativas, cabendo 

aqui, o entendimento sobre o julgamento de “juízes”, tomando parte do nível já 

mencionado anteriormente, que é o “multipessoal” GARDNER, 1996).  

De Masi (2003) considera a tomada de decisão como uma das fases da 

criatividade porque ao envolver os “dirigentes” nas palavras do autor vai exigir a 

elaboração de estratégias adequadas para que as novas ideias se apresentem como 

 
43. Esta é uma das configurações de um núcleo que compõe a programação sociocultural de uma 
unidade, neste caso, o Núcleo de Música e Artes Cênicas (NMAC), contando com a figura de um 
coordenador, um supervisor e técnicos da programação. Importante frisar que antes desta 
configuração, antes dos anos de 1990, as equipes eram divididas em função dos espaços da Choperia 
e Teatro. Depois, com algumas estruturações e observações de gestores, chegou-se ao entendimento 
da distribuição da equipe técnica pelas linguagens artísticas (música, dança, teatro...), daí o nome do 
NMAC. E essa pesquisadora, que passou a integrá-lo em 2003, sendo responsável pelo 
acompanhamento do projeto Prata da Casa até 2004. 
44 Isso caracteriza a operacionalização para que a programação se realize e que corresponde ao 
universo complexo do dia a dia da própria unidade que envolve outros setores, tendo como os 
principais: o Administrativo, responsável pelas contratações, a Alimentação, responde pela organização 
e fornecimento dos itens dos camarins aos artistas e o de operações e Serviços que abarca as 
montagens de palco, iluminação, áudio e limpeza. 
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produtos ou serviços para a sociedade. E a compreende como uma fase com um viés 

mais inovador que criativo porque é o momento de decidir o “como fazer”, e está 

voltada aos procedimentos, aos processos burocráticos, bem como para a mediação, 

negociação e divulgação. 

O viés inovador que o autor trata é aquele da viabilização, da implantação da 

nova ideia, como apresentado anteriormente, no item 2, do capítulo II, quando Bruno-

Faria (2003) disse que a geração de novas ideias, produtos e serviços são 

consideradas como criatividade e que Alencar (1996) complementou dizendo que a 

concretização desse “componente ideacional” da criatividade, se dá pela 

“concretização e aplicação de novas ideias”, chamando de “inovação” (ALENCAR, 

1996, p. 96). 

E, fundamental para o Sesc, inserida no seu quadro de valores e aqui 

relembrada, inovação é: “Promoção de um ambiente favorável à criação e 

experimentação de novas ideias e iniciativas que propiciem o aperfeiçoamento e ou 

mudanças estruturais, contribuindo para o reconhecimento da instituição” (SESC, 

2021, p. 15). 

Desta forma colocada, e, retomando a relação entre os sujeitos aqui 

apresentados, fica identificado o que Gardner (1996), apoiado pelos estudos de 

Csikszentmilalyi (1988) apontou que a criatividade se encontra no processo interativo 

de três elementos que é o talento de uma pessoa; o domínio em que esta pessoa está 

desenvolvendo o seu trabalho e os sujeitos que fazem parte do campo, sendo 

responsáveis pela avaliação de uma determinada criação (GARDNER, 1996). 

Mesmo com “tudo” ou quase todos “convergindo”, ela faz um rápido 

apontamento sobre ter “[...] uma certa dificuldade em manter (o projeto) do jeito que 

era, mesmo ele dando certo. Eu sempre falei sobre quem deu o nome do projeto 

porque num certo momento, deram o projeto como meu e eu sei que o projeto não é 

meu [...]” (Gisela Ferrari). 

Neste sentido, Gardner (1996) chama a atenção para a possibilidade de uma 

certa tensão tomar conta num determinado ambiente, principalmente na construção 

de um novo projeto, o que chamou de assincronia produtiva que aparece nas relações 

estabelecidas e que são configuradas pelo triângulo criativo, composto pelo criador, o 

trabalho que está realizando e as outras pessoas diretamente ou indiretamente 

envolvidas. Essa falta de ajuste, algo como uma certa tensão, ela é entendida como 

promotora da criatividade. 
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E mesmo não falando abertamente sobre o assunto, ficou perceptível, um certo 

incômodo que essa tensão gerou no momento da criação do projeto, por meio da 

colocação de que:  

[...] a gente esbarra muito nisso, não estou falando daquele que queria cortar, 
que queria pôr etc. Eu nunca fui uma pessoa de falar na primeira pessoa: eu 
fiz, muito pelo contrário, eu sempre (disse) nós fizemos [...] porque acho que 
é assim, ninguém faz nada sozinho (Gisela Ferrari). 

Porém, tal incômodo foi superado e fica aqui registrado na conclusão do 

raciocínio anterior da Gisela: “Naquela época era todo mundo convergindo para o 

mesmo objetivo que era atender esse pessoal. E no final, a gente acabou se dando 

muito bem porque virou um sucesso [...]”. 

E o sucesso do projeto pode ser traduzido por outras percepções que revelam 

onde está a criatividade, quando em conversa com o coordenador e a equipe técnica, 

delinearam a formatação no que se refere ao dia da semana e frequência que 

aconteceriam as apresentações. “A gente pôs uma data, tipo terça-feira e sem 

cobrança de ingressos, justamente para investir nesse pessoal”. Gisela vai explicar a 

razão da terça-feira, como uma forma de garantir a viabilização:  

Primeiro a gente fez tudo para evitar escutar um não [...] a gente pegou a 
Choperia, era um espaço que não precisava parar, como o Teatro que tinha 
montagem de cenário. Então essa questão de manter toda a terça, acaba que 
você vai conseguindo [...], você acaba formando um público. 

O fato de evitar escutar um não, é de um saber criativo para a viabilização de 

um novo projeto porque à medida que se aproxima dos finais de semana, a 

concorrência interna na unidade, por espaço aumenta, são considerados como 

horários “nobres”, da mesma forma que o espaço arquitetônico do Teatro e a 

linguagem teatral que, de certa forma, são tidas como prioritárias, tornando a unidade 

um espaço de lutas pela busca constante de aprovação das ações culturais, ali 

propostas pelas equipes que compõem o quadro de núcleos da programação. De 

certa forma, o ponto aqui levantado também se insere no que foi trazido anteriormente 

e que passa pelo viés da assincronia produtiva. Bem como, faz parte de uma outra 

categoria da criatividade que foi estruturada por Gardner (1996, p. 37), chamada de 

“a extensão em que a organização hierárquica domina o funcionamento do campo”, 

mas que será abordada mais adiante. 

Por isso que falei sem pretensão nenhuma, a gente fez tudo certo, a gente 
cercou com os artistas, com gerência com os colegas, todo mundo que 
trabalha fora de lá, gosta do Prata, a gente fez bem-feito, por isso que se 
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perpetuou também, a gente pode dizer que teve uma falha ali e outra lá, mas 
a gente sempre foi corrigindo com o tempo, não ficou uma coisa estática 
(Gisela Ferrari). 

Relatou Gisela, concluindo sua percepção sobre o projeto ter se tornado bem-

sucedido. 

No meu entendimento, todos esses elementos se configuram dentro do que 

Gardner (1996) indicou como potencialidade para a criatividade, fruto do trabalho 

coletivo que é conduzido por meio do diálogo e das relações estabelecidas entre os 

sujeitos envolvidos no projeto, que juntos, chegaram na adoção do nome Prata da 

Casa, no formato que vai desde a definição do espaço, a permanência da data, a 

frequência semanal e a gratuidade, que são indicativos para a formação de público. E 

principalmente, por um fator que é crucial para a manutenção da criatividade que está 

vinculada à gestão financeira, como apontado por Gisela: 

Mas também o que tem nessa história, a gente fez direito, [...], a gente pagava 
um valor (de produção) que a gente achava razoável, também não era um 
valor exorbitante o que a gente gastava, a gente pagava o excedente de som, 
de luz, de tudo que precisasse, foi tudo muito moderado também. Não era 
uma coisa que a gente gastava 1 milhão de dólares [...]. 

Logo, tão importante quanto abrir espaço para novos artistas, oferecer a 

estrutura qualificada do Sesc Pompeia e a curadoria de um crítico de música, era usar 

os recursos financeiros, que foram disponibilizados para o projeto, de maneira 

adequada. 

A gente tinha um teto, criamos até uma tabela para não ser injusto com 
ninguém, trouxemos do Rio, de Minas de outros lugares, tinha a tabela mais 
o custo de produção, transporte e hotel”. Dando condições suficientes para a 
realização da apresentação “a gente dava ônibus-leito se ele quisesse 
converter em áreas, fazia do jeito dele, que achasse melhor, o hotel era igual, 
não tinha uma diferença, o camarim era igual dos outros artistas que 
passavam pelo Pompeia. É esse respeito que a gente tem que ter com o 
sonho de alguém [...] (Gisela Ferrari). 

Uma oferta de recursos financeiros importante e reconhecida por Romulo 

Fróes, quando foi selecionado para participar do projeto, “[...] vou tocar no Sesc, eu 

vou receber cachê, acho que era cinco mil reais, era um dinheiro! Eu pude pagar a 

banda, eu pude [...]”. 

E usar de forma adequada pode ser traduzida como de forma criativa porque o 

recurso poderia ser condensado em uma outra possibilidade de formato de 

programação, como por exemplo, a criação de um Festival com novas bandas, por 

um período determinado, concentrado em um ano, usualmente elaborado por tantas 
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outras instituições. Porém, o fato de se ter pensado em uma tabela, em que os valores 

são distribuídos conforme a quantidade de integrantes que compõem o grupo de 

artistas e pela localização geográfica, foi o que permitiu ampliar o recebimento e o 

atendimento para todo o país. Bem como, garantir a frequência semanal das 

apresentações. 

Sobre o uso de recursos financeiros para alavancar e ter condições adequadas 

para a manutenção da criatividade, será abordado mais adiante, na análise das outras 

duas categorias: (B) A extensão em que a hierarquia domina o funcionamento do 

campo e (C) A natureza controvérsia e possíveis divergências políticas do domínio. 

A partir de agora, por meio dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa – os críticos 

de música (curadores do Prata da Casa); os artistas e de algumas percepções sobre 

o público frequentador do projeto – passo a mostrar um pouco sobre como o processo 

interativo, que caracteriza a criatividade, acontecia ao longo da experiência por eles 

vivenciada.  

 

3.4.1.2 O papel do crítico de música/curador 

 

E então, o crítico deu essa cerejinha no bolo. 
 

Gisela Ferrari 
 

A reflexão posta pelo crítico de música, Mauro Dias, permite um primeiro 

entendimento sobre o papel como curador no projeto. 

Mas por que a própria equipe do Pompeia contrataria um curador, se poderia 
fazer ela mesma a seleção? Resposta: para manter a isenção, para que o 
trabalho ficasse nas mãos de um especialista de idoneidade sabida (como 
somos todos que passaram pela curadoria) 45. 

De fato, Gisela confirmou que “todo mundo ali de técnico tinha competência 

[...], todos os técnicos iriam ter competência de fazer isso”. Porém, o fato de a equipe 

técnica ter muitas atribuições dentro do NMAC, tornou-se uma preocupação que era 

“da gente não ter tempo de ver todo o material [...], o que a gente queria é que esses 

 
45 Mauro Dias, crítico musical e o primeiro curador do projeto, atuando nos períodos de 1999 a junho 
de 2000 e outubro de 2001 a março de 2002. Trecho extraído de Sesc. Prata da Casa 1999-2009. 
Disponível em: https://issuu.com/katira_22/docs/prata10anos_2_-_livreto_de_programa_o_1_. Acesso 
em: 23 out. 2021. 
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críticos escutassem tudo, mais do que uma seleção. A ideia é que ele avaliasse todo 

o material para a gente ter uma resposta para os artistas”. 

O papel do crítico recebeu a seguinte complementação, na colocação feita por 

Israel do Vale46 ao dizer que foi um trabalho que realizou com muita alegria, deixando 

boas lembranças e de forma bastante esclarecida, pontuou que: 

O papel do curador, não especificamente o feito no Sesc Pompeia, é uma 
espécie de diálogo entre os conceitos e objetivos da instituição que abriga 
determinadas ideias e propostas e a sociedade, usando a criação artística 
como uma linguagem que estabelece conexões entre as várias visões 
possíveis e os vários interesses que podem girar em torno de uma tentativa 
de organizar determinados pensamentos estéticos. 

Para ter garantida a variedade de visões que permeiam a criação musical, foi 

pensado pela equipe técnica do NMAC, a rotatividade entre os curadores, como foi 

revelado por Mauro Dias quando escreveu sobre a idoneidade dos que passaram e 

contribuíram com o projeto. A ideia é reforçada por Gisela, afirmando que “cada um 

tem um estilo, a gente não queria assim, Mauro Dias vai caminhar mais para o Samba, 

o Calado vai caminhar mais para o instrumental. E o fato, o que a gente queria é que 

esses críticos escutassem tudo, mais do que uma seleção”. 

No depoimento de Carlos Calado47, observa-se que foi por meio do Prata da 

Casa que teve a possibilidade de conhecer artistas “dos mais distantes pontos do 

Brasil” e que sempre teve a preocupação de preservar em sua seleção, a diversidade, 

não só geográfica, mas também, a musical48. 

Nessa lógica, De Masi (2003) disse sobre a possibilidade de ampliar o conjunto 

dos gênios criativos, passando pelos políticos, educadores e administradores, 

valorizando, inclusive, aquele tipo de criatividade organizacional de seus grupos de 

trabalho, na combinação das pessoas que são recrutadas para realizar os seus 

projetos, no clima entusiasmado construído para liberar a criatividade de seus 

integrantes, bem como na forma de divulgação dos seus resultados. 

Tais organizações estão apoiadas em alcançar os seus valores por meio de 

suas práticas e, assim, lançam mão disso, ao promoverem parcerias com outros 

criativos, estimulando a formação e o desenvolvimento intelectual permanente para 

 
46 Israel do Vale, jornalista e crítico musical, atuou no projeto no período de setembro de 2003 a 
fevereiro de 2004. 
 

48Carlos Calado, jornalista cultural, foi curador nos períodos de agosto de 200 a setembro de 2001 e 
abril de 2002 a julho de 2003. Trecho extraído de Sesc. Prata da Casa 1999-2009. Disponível em: 
https://issuu.com/katira_22/docs/prata10anos_2_-_livreto_de_programa_o_1_. Acesso em: 23 out. 
2021. 
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reflexão e fornecendo um apoio adequado a essas equipes e muitas vezes, mesmo 

que de modo implícito, acabam por nutrir um ambiente que gera criatividade. E neste 

papel lidam, ainda, com a possibilidade de erro e novas tentativas, oferecendo tempo 

suficiente para as interações em equipe (DE MASI, 2003). 

A importância do papel do crítico para o artista que foi selecionado passa pelo 

viés da educação que acontece através do retorno de seu trabalho ao artista e que é 

feito de forma a garantir a sua originalidade e diversidade.  

O que, na visão de Paulo Freire (1967), é compreendido como o ser humano 

enquanto ser de relações no e com o mundo, aquele(s) que parte(m) de suas 

realidades percebidas e juntos, em comunhão, conseguem se desenvolver, naquilo 

que o autor denominou por “ser mais” – “[...] da transitividade ingênua à crítica” 

(FREIRE, 1967, p. 107).  

Crítica, neste sentido aqui colocado, se refere à possibilidade do ser humano 

tornar-se ser político, da condição de politização frente às relações que desenvolve, 

aquele “ser de relações e não só de contatos”, que interagindo, é capaz de marcar 

sua singularidade no coletivo (FREIRE, 1967, p. 107), chegando-se à educação 

transformadora. 

Daí, Paulo Bersan contestar sobre a primeira proposta apresentada por Zuza 

Homem de Melo, como nos contou Gisela: 

Essa história com o Zuza, a gente chegou até pensar se seria algo mais 
proveitoso, mas a gente não queria fazer uma coisa imperativa, impositiva 
com o artista. A gente queria deixar o cara solto, não era essa a ideia, não 
era para mudar nada. 

O raciocínio primoroso, elaborado por Carlos Calado em seu texto: A extinção 

da crítica49 (e o prazer de um curador) articulou essa diferença que está no papel do 

crítico quando atua nos órgãos que são ligados à grande imprensa, dizendo que 

aquela antiga prática do jornalismo cultural, passava a ser substituída pelo gosto 

pessoal e pela ênfase dada às celebridades, ocupando lugar do que chamou de “a 

verdadeira crítica”. Para ele é aquela que exige um esforço de quem a realiza, no 

sentido de se afastar do gosto particular e do exercício do jornalismo que trabalha sob 

a demanda das grandes gravadoras. “A crítica verdadeira” é aquela onde “[...] é 

 
49 CALADO, Carlos. A extinção da crítica (e o prazer de um curador). Catálogo comemorativo 10 
anos Prata da Casa 1999 – 2009. São Paulo, ago. 2009. Disponível em: 
https://issuu.com/katira_22/docs/prata10anos_2_-_livreto_de_programa_o_1_. Acesso em: 23 out. 
2021. 
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preciso contextualizar a obra em questão, conhecer e discutir suas referências e 

influências estéticas [...] entender quais são as intenções do artista, respeitar o seu 

trabalho; não apenas julgá-lo [...]”50. 

Essa lógica era valorizada, estimulada e encorajada enquanto prática cotidiana 

e realizada no convívio que o projeto proporcionava entre a equipe técnica e o crítico. 

Israel do Vale, ao resgatar os diálogos que eram estabelecidos, com a equipe técnica, 

se emocionou, dizendo que “foi um grande privilégio, num sentido [...] Me perdoa, vou 

me recompor ainda [...]”, indicando a veracidade e respeito que foram sendo 

construídos neste cotidiano “[...] deste ponto de vista, a liberdade da equipe do Sesc 

em geral... sempre foi muito prezada, né. Nunca ouve nenhum tipo de direcionamento 

de sugestão [...]”. 

A emoção do crítico vem reforçar o sentido de idoneidade que foi anteriormente 

colocada por Carlos Calado e revela a relação de confiança recíproca que foi 

conquistada neste grupo de trabalho “[...] do ponto de vista como curador, você se 

sentir parte de uma construção (ainda emocionado), trabalhando sempre com gente 

comprometida, competente e dedicada, é uma alegria, é um momento raro, sabe [...] 

e um privilégio [...]”. 

Emoção essa que pode ser lida em Freire (1987, p. 79) como um ato de amor, 

daquele que fundamenta a criatividade por meio do diálogo entre os sujeitos que 

passam a ser criadores de si e do mundo, que acreditam ser possível: “Não há diálogo, 

porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível a 

pronúncia do mundo, que é ato de criação e recriação, se não há amor que a infunda”. 

O sentimento de fazer parte da construção de um projeto, revela ainda, o caráter de 

potencialidade para a criatividade, como previsto por Gardner (1996). E que Israel do 

Vale reforça ao dizer que estava muito presente na proposta do NMAC porque 

proporcionava “todas as condições para que você faça o melhor trabalho, encorajando 

a ousadia, por exemplo, encorajando a experimentação e te dando condições de fazer 

isso com muita liberdade e muita autonomia. Acho que isso é valiosíssimo” (Israel do 

Vale). 

Autonomia valiosa porque calcada no diálogo e na compreensão de que “Não 

há também diálogo, se não há uma intensa fé nos homens. Fé no seu poder de fazer 

e de refazer. De criar e recriar [...]”, como expressado por Freire (1987, p. 80). 

 
50 Disponível em: https://issuu.com/katira_22/docs/prata10anos_2_-_livreto_de_programa_o_1_. 
Acesso em: 23 out. 2021. 
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E que, De Masi (2003, p. 542) reforça o caráter de criatividade, dizendo que na 

fase da “pesquisa de desenvolvimento”, que compreende o processo que vai da 

criação ao “consumo”, uma vez que, a elaboração de novas ideias, revelam-se 

enquanto possibilidade de serem viabilizadas e passam a fazer parte dos grupos 

dedicados à sua criação “[...], faz-se ainda apelo às capacidades criativas dos 

especialistas, mas eles atuam entre sulcos já traçados pela pesquisa pura, na fase 

inicial e precedente a esta”, como foi mostrado no item anterior, sobre a formação do 

projeto Prata da Casa, da iniciativa da supervisora do NMAC e da decisão estratégica 

que foi analisada pelos gestores, promovendo a sua implantação, trazendo assim um 

elemento de inovação para a programação cultural da unidade Sesc Pompeia. 

No que tange aos artistas, em seu depoimento, Romulo Fróes relatou que teve 

a sua “primeira interlocução profissional”, o quanto “foi incrível o momento com o Israel 

[...], o crítico ia trocar uma ideia com você, ia falar do seu disco [...]”. A satisfação que 

o artista obteve no encontro com o curador fica marcada ao mostrar a consciência 

sobre o volume de materiais manejados pelo crítico,  

era pontual o negócio do Prata, era um crítico que recebia sei lá quantos 
trabalhos [...]. Ele tinha que ouvir e selecionar, era do caramba, eu fui 
selecionado por um crítico de música, eu já conhecia o Israel, do trabalho 
dele e tal, esse cara gostou do meu trabalho, uou, que massa! 

E o curador, Israel do Vale esclarece o entusiasmo esboçado pelo artista em 

seu comentário porque  

quando o Romulo preza esse tipo de coisa que é a oportunidade do diálogo 
com alguém que tinha um olhar ampliado, não estou falando de mim, mas do 
lugar do crítico, de alguém que tinha uma visão e também visão do mercado, 
uma visão espacial porque ele tinha que enxergar de uma maneira um pouco 
mais ampla, eu acho que é disto que se trata, é o crítico tentar ocupar esse 
espaço em que ele, tenta contribuir, tenta dialogar com a obra artística [...]. 

Romulo experienciou um outro campo da cultura, o das artes plásticas, quando 

acompanhou como assistente a trajetória do artista plástico, Nuno Ramos “estava o 

tempo todo em contato com o Lorenzo Mambi, o Alberto Tacinari e o Rodrigo Naves”, 

“[...] eram os três críticos que acompanhavam o trabalho dele muito de perto e era 

muito verdadeiro”, havia aí um comprometimento para o exercício da crítica, uma vez 

que “[...] uma coisa não desassociava outra, o trabalho do crítico era um trabalho 

criativo também [...] e os artistas desde aquela época até hoje eram críticos também”. 

Um certo estranhamento é sentido em relação a alguns críticos (que atuavam 

nos jornais da cidade) porque ao ter passado pelo Prata da Casa e ter lançado o seu 
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primeiro disco intitulado “Calado”51, dizia que “tinha que ficar falando de gravadora, eu 

tinha que ficar falando de download gratuito, mas você acha que download gratuito é 

importante? E o crítico não falava do disco, não falava da música”. 

Logo, eram atividades que se complementavam no campo das artes plásticas, 

diferente do momento em que Romulo iniciou a sua carreira no campo da música. 

Desta forma, ter a interlocução de um crítico musical, o fez sentir-se apoiado pelo fato 

de ter um interlocutor com olhar qualificado para analisar o seu primeiro trabalho. 

Como retratado por Israel do Vale, pela sua percepção, de que o exercício da 

curadoria era  

[...] contribuir, para que sirva como um parâmetro, não sei se um parâmetro 
exatamente [...], pois poderia ser pretencioso, que o crítico pudesse 
necessariamente ocupar esse espaço [...], mas ser como uma referência para 
ele refletir sobre o que ele faz e avançar quem sabe na direção de seus 
interesses [...]. 

Essa ponderação que Israel trouxe é algo que chama atenção para o que Paulo 

Freire (1987, p. 80) também sinalizou em Pedagogia do Oprimido que: “A pronúncia 

do mundo, com que os homens o recriam permanentemente, não pode ser um ato 

arrogante”. 

E Gisela ponderou algo muito semelhante à percepção de Israel do Vale, ao 

dizer que o crítico faria “um bate-papo” com o artista ao final da apresentação 

[...] meio de ele entrar na realidade do estava fazendo, era um papel de dar 
um toque pra ele, [...], mas de dar uma dica e não era uma coisa impositiva 
porque o cara é dono da carreira dele e ele faz o que quiser [...] não posso 
dizer que a opinião do crítico vá prevalecer porque o cara pode estar 
equivocado [...], mas enfim, é ter um outro olhar, na verdade, daquilo que ele 
está fazendo. 

E Israel continua: 

[...] porque não necessariamente a crítica tem relevância para qualquer tipo 
de artista [...] quanto maior o impacto do artista, sob o ponto de vista da 
comunicação dele com o público, quanto mais ele faz sucesso, menos ele 
depende da crítica em geral porque ele trafega numa outra esfera, quanto 
mais popular for a música, se ela for capaz em falar em linha reta e fazer 
mover paixões e multidões, menor será o efeito da crítica [...]. 

Porém, quando se trata de uma curadoria compartilhada, cujo propósito 

considera a possibilidade de construção coletiva, a busca do “ser mais” que é o 

desenvolvimento que essa convivência dialógica proporciona para todos os sujeitos 

 
51 FRÓES, Romulo. In: Calado. São Paulo: Bizarre Music, 2004. 1 CD. 
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envolvidos no projeto, em alguns momentos, se depararam com o equívoco de suas 

escolhas:  

Então tem uma margem de erro sim, o crítico não é infalível, ele avalia, tem 
também os momentos de ousadia, que ele diz não, é importante ter alguma 
coisa que sai um pouco da caixinha, mas que tem uma inquietação, vamos 
lá, vamos fazer uma aposta, tem hora que dá certo e tem hora que não dá 
certo, e tem horas que não dá mesmo, que dá muito errado. Então, é 
importante, inclusive deste ponto de vista, a paciência e a generosidade do 
Sesc, em saber lidar com isso também [...] (Israel do Vale). 

Mas como um dos caráteres do projeto Prata da Casa é a potencialidade e a 

educabilidade de criatividade que nele está embutido, o que Israel revela está 

fundamentado nessa:  

[...] liberdade na escolha, ela é determinante, dar sentido ao próprio exercício 
da crítica, se você não tiver liberdade para avaliar embora, claro, seja 
importantíssimo ter em vista que o ponto de vista do crítico é apenas um ponto 
de vista possível dentre tantos outros e que uma outra pessoa, talvez fizesse 
outras escolhas, ou seja, a opinião do crítico não é definitiva e ele não é o 
dono da verdade. O que ele faz é manejar as referências que ele traz, as 
pesquisas, o acúmulo, o conhecimento que ele tem daquela área e tentar 
entregar o melhor possível, seja ele leitor ou seja ele o espectador neste caso 
do show. E aí, deste ponto de vista, a liberdade da equipe do Sesc em geral 
[...] sempre foi muito prezada, né. 

Dessa forma, Freire (1987, 1967) nos faz compreender, em “Pedagogia do 

Oprimido” e “Educação como prática da liberdade”, que a vida se constrói e se recria 

com o objetivo de fazer a própria história, de libertação daquelas situações que nos 

oprimem, dando significado para a existência humana. E isso é possível porque 

somos seres em permanente educação, desde que conscientes de nós mesmos e do 

mundo. Daí, a importância do olhar que Israel do Vale compartilhou e que se faz 

duplamente. A primeira diz respeito a liberdade que a equipe do NMAC oferecia para 

as suas escolhas. E a segunda, no entendimento dele sobre o respeito necessário 

com a estética musical apresentada pelos novos artistas que submetiam seus 

trabalhos autorais inéditos para apreciação do grupo de trabalho do Prata da Casa. 

E a escuta dos materiais enviados era primordial no papel do crítico, como 

explicou Gisela, “a gente não aceitava indicações, não era assim que funcionava, era 

o crítico, aliás era o nome dele que estava ali”. O que conota o caráter de 

transparência na seleção dos artistas, bem como a responsabilidade e compromisso 

que o curador mantinha em sua conduta, na preocupação de zelar pelo seu próprio 

nome e de ser íntegro em suas escolhas, como detalhado por Israel do Vale sobre a 
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“possibilidade de se distinguir no meio da multidão, ela é potencializada num projeto 

com essas características, [...]”. 

Características que conotam “uma vantagem de saída [...]”, em relação aos 

novos artistas “que é o fato de você tocar com condições técnicas de altíssimo padrão, 

profissionais especializados, com uma infraestrutura no seu entorno que é admirável 

[...]”, elucidando sobre a credibilidade que o Sesc Pompeia apresenta e sobre as 

condições por ele oferecidas e “que o artista independente muitas vezes não encontra 

no dia a dia dessa construção, nesse percurso de afirmação de uma carreira” (Israel 

do Vale).  

Outra característica importante no papel do curador era a sua consciência, 

demonstrando alinhamento aos valores institucionais, que situava a importância do 

Sesc Pompeia para a cena cultural de São Paulo, enquanto uma das referências 

modelares de suas ações. Uma vez que, para muitos, era a primeira apresentação 

num palco, com as características e a magnitude do Sesc Pompeia, “mas o fato de 

ser no Pompeia, se falava muito naquela época [...]. Todo mundo respeitava e respeita 

o Sesc Pompeia”, disse Gisela. 

E esse mesmo discurso se repete na compreensão de Carlos Calado: 

É um dos, se não for o mais importante palco, não só pela sua história, é um 
palco que tem mais de vinte anos de história, vários grandes nomes da 
música brasileira se apresentaram aqui e especialmente depois do Prata, o 
Sesc ganhou uma credencial a mais, que é certamente, hoje em dia, ser o 
palco que há dez anos revela os grandes valores da música brasileira, tem 
um algo a mais52. 

Contudo, essas características ficam demarcadas de forma bastante pertinente 

na observação feita por Israel do Vale:  

Quando o Sesc maneja uma programação com grandes nomes, você já 
carrega em si, um lastro de credibilidade, que você numa situação dessas 
transfere a outros artistas que ainda não tem o mesmo nível de 
reconhecimento, quer dizer, do ponto de vista do posicionamento estratégico 
do artista, é uma oportunidade rara. 

Uma oportunidade rara, que se traduzia em ser escolhido para participar do 

projeto, por meio de uma das condições que era o envio de material para ser 

cadastrado, algo que se tornou um indicador da consolidação do projeto, como 

apontado pela Gisela “[...] tinha tanto material, antes vinha aleatoriamente e depois 

quando o projeto começou a fixar, a ter visibilidade, era envelope endereçado direto 

 
52 Disponível em: https://sesc.digital/conteudo/musica/especialpratadacasa. Acesso em: 19 ago. 2021. 



88 
 

pro Prata da Casa”. Material esse que, posteriormente seria enviado ao curador que 

“tinha a tarefa de selecionar, entre tantos discos (e até fitas cassete, já naquela época 

em desuso), os que chegariam ao palco”, explicou Mauro Dias53. 

E os que subiram ao palco, chegaram sem “[...] nenhum tipo de direcionamento 

de sugestão [...]” porque, como reforçou Israel do Vale: 

[...] o material que era avaliado, em geral era material de áudio, a gente não 
avaliava a performance. É claro que já tinha DVD, mas o que nos chegavam 
eram CD, às vezes CD-R não era nem um CD autorado e prensado feito nos 
modelos industriais, até porque tinha quem não tinha nem CD lançado 
ainda54.  

Mauro Dias, na sua primeira curadoria, tinha o olhar cuidadoso para a 

“quantidade de material recebido” e que tomaria parte de “um projeto muito, muito 

especial, que cedesse palco, luz, microfone, técnicos [...] para mostrar, um de cada 

vez, esses aspirantes à luz da ribalta”. 

A quantidade de material recebido era grande, garantiu Gisela “a gente já 

naturalmente recebia muita coisa. Aí o que a gente fez foi o de separar o que era o 

primeiro CD dos demais porque: O critério qual é? Até o primeiro CD! [...] Foi uma 

coisa que a gente pensou em reunião com o crítico também”, que na verdade se traduz 

em ter o primeiro trabalho autoral. E aqui cabe mais uma observação no que diz 

respeito às conversas entre os sujeitos envolvidos no projeto e que ao fixarem esse 

critério, garantiam o foco para os novos artistas, o que é diferente de jovens talentos 

da música, como o que aconteceu com a “Dona Tetê tinha 78 anos (...). Ela está até 

o primeiro CD? Então nós vamos aceitar [...] se não ia ficar uma coisa de dois pesos 

e duas medidas. Mas ela tem 78 anos e não pode? Pode!”. 

Para se ter ideia da quantidade de artistas que passaram pelo projeto, não que 

isso seja um indicativo de qualidade, mas para se ter o entendimento do volume que 

se movimentava. E que pode ser compreendido como oportunidade de acolher e 

apresentar novos artistas e suas diversidades estéticas de trabalhos musicais, 

abrangendo todo o país, Israel do Vale registrou55 “[...] para ilustrar, apenas no 

 
53 Disponível em: https://issuu.com/katira_22/docs/prata10anos_2_-_livreto_de_programa_o_1_. 
Acesso em: 23 out. 2021. 
54 DVD: Digital Video Disc, em portugês Disco de vídeo digital; CD: Compact Disc, em português Disco 
compacto; e CD-R: Compact Disc Recordable, em português Disco compacto gravável (tradução 
nossa). 
55 Sesc São Paulo. 8ª. Mostra Prata da Casa. Independência ou sorte! Texto de Israel do Vale, 2004. 
Disponível em: https://issuu.com/katira_22/docs/8_mostra. Acesso em: 23 out. 2021. 
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primeiro mês desta curadoria [...], 137 bandas ou artistas submeteram seus trabalhos 

à peneira [...]”. 

E como Israel do Vale lidava com o desafio de fazer a seleção a partir de um 

grande volume de material? 

Isso não deixa de ter um paralelo com o modelo de filtros, de uma das 
técnicas que faz parte do trabalho do jornalismo de todas as áreas, para fazer 
jornalismo sobretudo de veículos que tem tempo e espaço definidos [...] você 
tem que eleger, então você tem que fazer escolhas [...] E aí quando você tem 
um espaço cultural e um projeto que tem essas mesmas características, você 
está fazendo mais ou menos esse exercício. Sobre outro ponto de vista que 
é escolher quem vai ganhar os holofotes? [...] que pode ajudar a alavancar a 
sua carreira? Que é o que vem com a projeção, a partir da oportunidade de 
um artista subir num palco do Sesc e sua estrutura de comunicação que vai 
amplificar aquilo, que vai falar com um público que um artista não conseguiria 
falar de uma maneira tão ampliada. 

E foram essas pequenas, mas detlhadas percepções no diálogo entre os 

sujeitos do projeto que colaboraram para decisões assertivas e que indicam a 

flexibilidade necessária que colabora com a manutenção da criatividade. Mas 

também, o respeito pelo rigor quando Gisela diz que “a gente não queria nada 

indicado, a gente não aceitava nada que fosse indicado [...], para garantir que todos 

os artistas fossem submetidos ao mesmo tratamento e condição para participar do 

projeto”. 

Na sequência, apresento uma parte do entendimento do que foi passar pelo 

projeto Prata da Casa, por meio da leitura de alguns dos artistas. 

 

3.4.1.3 Ao redor do artista 

 

Um projeto que se chama Prata da Casa 
 para um artista iniciante, 

 já te coloca num lugar com muito respeito [...]. 
 

Fabiana Cozza56 
 

 

Patrícia Palumbo57 disse “se você é um artista iniciante isso quer dizer buscar 

seu espaço e se fazer conhecer” e, segundo Gisela “se a gente não expõe, a gente 

 
56 Fabiana Cozza cantora e compositora, participou do projeto em setembro de 2004, com a curadoria 
de Lauro Lisboa Garcia. Disponível em: https://sesc.digital/conteudo/musica/especialpratadacasa. 
Acesso em: 19 ago. 2021. 
57 Patrícia Palumbo, jornalista e crítica musical, foi curadora do projeto no período de maio de 2008 a 
junho de 2009. Disponível em: https://issuu.com/katira_22/docs/prata10anos_2_-
_livreto_de_programa_o_1_. Acesso em: 23 out. 2021 
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não está respaldando em nada a carreira do músico”, essa era a proposta do projeto 

Prata da Casa, reforçada pelo integrante do Quinteto em Branco e Preto, Everson 

Pessoa58 dizendo que no início, quando o grupo participou do projeto foi  

ali [...] a gente marcou como seria a nossa trajetória no mundo da música que 
é trazendo o nosso samba, [...] de uma forma relacionada com a música 
tradicional, [...] o samba de raiz, [...] com toda a sua brasilidade, do Rio, Bahia, 
isso a gente descobriu e foi um marco na cidade de São Paulo [...]. 

Para Romulo Fróes59 “o Prata da Casa foi um rito de passagem mesmo, tocar 

num palco majestoso como o do Sesc Pompeia, aprender o metier porque no fundo 

continua assim até hoje, um lugar profissional pra um músico independente tocar”. 

E aprender o metier, significou para Romulo descobrir o caminho das pedras, 

entender como se movimentar para consolidar a sua carreira artística no campo da 

música, uma vez que “[...] não sabia nada por que [...] não tinha um amigo de música 

[...]. Como é que toca no Sesc? Fala com quem? Tem que falar com o programador, 

mas como é que chega no programador?”. 

O fato de não conhecer ninguém é bastante revelador, no que diz respeito às 

dificuldades que são enfrentadas pelos novos artistas, daí a necessidade de sempre 

recorrer ao apoio de amigos, de encontrar caminhos na busca de conseguir entrar no 

campo da música, como continuou a relatar o artista: 

Então um colega diz, cara, tem o Prata da Casa que é um projeto pra músicos 
que já gravaram ou não gravaram até o primeiro disco, tem uma seleção que 
você manda pelo correio, põe na cartinha o seu CD e como o disco já estava 
pronto, mas não tinha sido lançado, eu peguei uma demo dele, era uma demo 
super bem qualificada e eu tive a sorte do Israel gostar. 

E aprender o métier, implicou para Romulo ter compreendido que “[...] o Sesc 

não facilitava [...] eram todos muitos solícitos, mas [...]”, explicando sobre todas as 

necessidades de contratação para participar do projeto. Mas que a equipe técnica, o 

apoiou e no seu entendimento “[...] os programadores dizer essa coisa da OMB60, do 

Ecad61, essa coisa burocrática, que o Sesc exige [...] sabe o que é isso? Então, eu fui 

muito amparado por essa questão burocrática, o que fazer e onde ir e como é que se 

 
58 Disponível em: https://sesc.digital/conteudo/arquitetura/717/arquiteturas-sesc-pompeia-sp. Acesso 
em: 11 out. 2021. Produção: Revanche Produções e Miração Filmes; Realização SescTV. 
59 Romulo Fróes participou do projeto em novembro de 2003, com a curadoria de Israel do Vale. 
60 A Ordem dos Músicos do Brasil (OMB) foi criada pela Lei Federal 3857/60. 
Disponível em: http://www.ombsp.org.br/index.php/2018-09-27-16-41-43/lei-3857-de-22-12-1960.html. 
Acesso em: 02 jan. 2022. 
61 O Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais (ECAD) foi criado pela Lei Federal 9610/98. 
Disponível em: https://www3.ecad.org.br/o-ecad/Paginas/default.aspx. Acesso em: 02 jan. 2022. 
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faz, essa foi uma coisa [...]”. E continua afirmando que aprendeu “um monte de 

coisas”, como ter  

[...] que liberar Ecad, olha só! Ou você libera Ecad ou você paga o Ecad”, [...] 
tem que ser da Ordem dos Músicos [...]. Eu fui na Ordem dos Músicos e fiz 
aquele teste ridículo, o cara falou: está aqui a mensalidade e descobri o que 
era uma nota contratual [...]. 

Então foi o começo de tudo como músico  

[...] olha tem que emitir nota [...], ficava assim meio assustado. Então, o Prata 
da Casa, você descobre o que tem o que fazer, [...] no meu caso foi assim, 
eu não sei se tem gente que já chega com um produtor à tira colo (...) porque 
via de regra, você está começando a sua carreira [...]. 

E Gisela, exercendo o seu papel de supervisora, percebia que passar pelo 

projeto era realizar sonhos, mas também era deparar-se com as condições 

burocráticas e administrativas que o projeto pedia. E observou sobre a necessidade 

para o novo músico que está iniciando carreira e que pretende se profissionalizar, ter 

que conhecer essa faceta da profissão que é a parte burocrática, mas que “isso implica 

em ele ter um empresário e essa que é a questão [...] of course que um cara novo não 

tem toda essa estrutura [...]”. 

A passagem relatada por Romulo Fróes e Gisela reforça uma das fases da 

criatividade descrita por De Masi (2003), “a fase da pesquisa pura” que é composta 

pelos “criativos”, além do “pessoal técnico e auxiliar”, importantes sujeitos que apoiam 

a viabilização da atividade criativa, no caráter burocrático e de operacionalização do 

show. No entendimento do autor, “o grupo criativo” é caracterizado em sua “cultura 

social” por “[...] uma baixa disposição de se submeter a controles burocráticos e 

escassa capacidade de mediar e negociar” (DE MASI 2003, p. 540-541). 

E de fato, não tem toda a estrutura que um artista com carreira consagrada 

possui, porque como Romulo contou “[...] eu me produzi porque é isso, eu teria que 

conhecer alguém e eu não conhecia as pessoas. Eu era cheio de soberba e pensava, 

vou dar conta disso, mas era difícil e tudo isso, eu tinha que associar ao ensaio 

propriamente dito, tinha que ensaiar [...]”. 

E neste momento, tanto a equipe técnica da unidade, (neste caso se referiu à 

equipe técnica de áudio), quanto os amigos entram em ação, apoiando a oportunidade 

para a apresentação no projeto e que Romulo lembrou: 

[...] a outra coisa foi o técnico de som da casa porque eu era muito 
inexperiente, [...] eu lembro muito do Fabinho que era muito mais jovem que 
eu, mas ele já estava tocando, então eu me apoiava muito no Fabinho, me 
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ajuda aí, o cara está perguntando de retorno, o que é retorno? (risadas). Era 
nesse nível mesmo, eu não sabia o que era retorno e o que era P.A.62. 
Retorno é essa caixa do palco e P.A. é aquela da plateia. Ah, entendi! Mas o 
técnico foi entendendo quem eu era. 

E aqui, referindo-se à equipe técnica de iluminação  

[...] eu cheio de razão com essa coisa da estética, fui trocar ideia com o 
iluminador, sem saber termos técnicos, põe uma luz ali, mais quente [...]. Mas, 
eu me lembro de ser solícito, de ir lá e apontar a luz para mim. E tinha um 
roteiro, o momento que eu vou falar o agradecimento, enfim, todo nervoso 
para caramba, aquele palco absurdo [...] foi um rito de passagem assim [...] 
quando eu me senti um profissional. E eu percebi ali que minha vida seria 
isso para sempre [...]. 

Para concluir o raciocínio de De Masi (2003, p. 542): “De toda a forma, as 

atividades da primeira e segunda fases são criativas por excelência, dado que nas 

ações, nos eventos, nos comportamentos que lhes dão conotação a dimensão criativa 

prevalece em muito sobre a executiva e burocrática”. Aqui, chamo a atenção para 

mais uma faceta que caracteriza a educabilidade do projeto Prata da Casa. 

Mas passar pelo projeto não era garantia de ter uma carreira próspera, como 

observou Gisela “[...] teve gente que sumiu, acabou a banda, mas teve gente que foi 

para a frente”. Esse olhar é complementado pela observação feita por Israel do Vale, 

do seu manejo com as referências trazidas por ele ao longo do exercício de sua 

profissão como jornalista cultural, das pesquisas, do acúmulo do “conhecimento que 

ele tem daquela área e tentar entregar o melhor possível”. Porém, nada disso é 

garantia de uma boa performance no show e longevidade de carreira do artista. Então, 

a criatividade dos sujeitos do projeto está, inclusive, como bem ponderada pelo crítico 

de música e curador, Mauro Dias no “[...] olhar generoso para o diferente, o novo [...]”63 

que a instituição carrega e que é fruto de toda uma construção histórica e tida como 

um valor. 

E Israel concluiu de forma bastante parecida a Mauro Dias, chamando a 

atenção sobre como “[...] é importante, inclusive deste ponto de vista, a paciência e a 

generosidade do Sesc, em saber lidar com isso também”. Com o equívoco, com o erro 

e principalmente com a possibilidade de correr risco, risco este que possibilita o 

aprendizado, o desenvolvimento dos sujeitos envolvidos, bem como o crescimento da 

própria instituição. 

 
62 As expressões P. A. (Public Audition) e retorno se referem às caixas de som utilizadas na sonorização 
do local onde acontecem os shows. 
63 Disponível em: https://issuu.com/katira_22/docs/prata10anos_2_-_livreto_de_programa_o_1_. 
Acesso em: 23 out. 2021. 
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E assim, reforçando novamente o entendimento de De Masi (2003, p. 541) 

sobre a atuação do grupo criativo, é que:  

O objetivo principal da organização é alimentar um clima gerador de 
criatividade, fornecer os suportes adequados, oferecer a possibilidade de 
falhar e tentar novamente, assegurar o tempo necessário e até supérfluo, 
oferecer valores éticos, meios práticos, coligações com outros criativos, 
instrumentos para a divulgação das ideias produzidas, ocasiões formativas e 
estímulos intelectuais, possibilidades de reflexão [...]. 

Uma outra situação colocada por Gisela, mas que guarda certa semelhança é 

aquela que acontecia quando, na tentativa de ampliar a possibilidade de atuação do 

novo artista, o NMAC convidava aqueles que já tinham passado pelo Prata da Casa 

para participarem de uma nova proposta dentro da programação de música: 

A gente já tinha um projeto que era maior na cabeça, então você já sabia o 
que ia fazer, [...] ia pegar projetos nossos. Não sei se a palavra é essa [...], 
credibilidade [...], notoriedade [...], a gente chamava um Prata da Casa, as 
vezes a gente acabava se enganando, não era bem aquela pessoa para 
aquela proposta, mas era outra maneira de você expor [...]. 

Ou até mesmo, pelas palavras do curador Pedro Alexandre Sanches64 “[...] a 

estratégia de iluminar talentos que ninguém sabe ainda se irão “vingar”, seria 

classificada como anticomercial ou “underground [...]”. 

O assunto anticomercial será tratado nas categorias (B) e (C), porém antes de 

chegar a elas, apresento o envolvimento do público frequentador do Prata da Casa, 

sob o olhar dos sujeitos que participaram de sua construção. 

 

3.4.1.4 O público do Prata da Casa 

 

Olha de terça-feira tem Prata, então vamos lá! 
 

Romulo Fróes 
 

Dada a característica do projeto, segundo Gisela, não havia uma “[...] cobrança 

para ter público no Prata [...]”, no sentido de ser uma exigência da instituição, mas 

como dito por Patrícia Palumbo65 “o desejo de todo artista é ser popular. Quanto mais 

pessoas ouvirem sua música mais perto do seu objetivo ele está”. 

 
64 Pedro Alexandre Sanches, jornalista e crítico musical, participou do projeto no período de 2006 a 
julho de 2007. Disponível em: https://issuu.com/katira_22/docs/prata10anos_2_-
_livreto_de_programa_o_1_. Acesso em: 23 out. 2021. 
65 Trecho extraído de Sesc. Prata da Casa: 1999 – 2009. Sesc Pompéia, 2004. Disponível em: 
https://issuu.com/katira_22/docs/prata10anos_2_-_livreto_de_programa_o_1_. Acesso em: 23 out. 
2021. 
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Assim, havia todo um cuidado da equipe do NMAC para levar o projeto ao 

conhecimento das pessoas e ações de divulgação desde a mais simples até aos 

grandes órgãos da imprensa escrita e falada eram feitas, como observado por Gisela:  

Claro que no começo a gente não contava com aquele público cativo, foi uma 
coisa que a gente teve que investir para ter um retorno. [...], a gente fazia 
filipeta naquela época, era uma das estratégias que a gente tinha, a gente 
divulgava na Praça Benedito Calixto, a gente divulgava em outras casas 
também [...]. 

Para além das estratégias alternativas de divulgação, as convencionais eram 

acionadas por Gisela “[...] e, também, contava em sair na imprensa, a gente sempre 

contava com isso”. 

Uma vez que:  

Tanto do ponto de vista do encontro com novos públicos, ou seja, da 
formação do público, quanto do ponto de vista da acolhida da mídia. Um 
evento que chega numa redação com a marca Sesc, ele é recebido de uma 
maneira mais generosa pelos jornalistas em geral, não se desconsidera um 
evento, qualquer que seja, que seja realizado pelo Sesc (Israel do Vale). 

Por um outro lado, entendia que “O público nem é tão determinante, do ponto 

de vista da avaliação que se pode fazer de um show com esse perfil de artista [...]”. E 

traz a reflexão de quem vive a rotina na imprensa, “[...] aí é preciso ter muito 

argumento e contar com a boa vontade e acolhida da mídia para tentar levar um 

pouquinho mais de gente. E sair também no jornal não assegura público [...] (Israel do 

Vale). 

A rede de relações também era acionada: 

[...] a gente contava com o próprio artista de também trazer o papai, a mamãe, 
a vovó e o vovô, os amigos e assim, o fato de não ter cobrança de ingresso, 
era muito mais fácil convidar um amigo, isso a gente também contava com o 
desempenho deles (Gisela Ferrari). 

E tal passagem foi reforçada por Romulo Fróes, ao descobrir que sua 

apresentação não aconteceria na Choperia: “Nossa, aquele teatro! acho que ele não 

vai estar aberto [...]”. Essa era a preocupação para a ocupação daquele espaço, que 

por sua arquitetura, com plateia dupla, poderia ganhar configurações diferentes 

conforme a demanda do público,  

[...] porque tinha isso precisa ver se vai abrir os dois lados ou um lado só. Mas 
eu enchi um lado só e eu lembro do Sergio Pinto falar: - Pô a sua claque é 
boa, hein? Eu até não entendi direito o que ele estava falando..., porque eu 
consegui encher metade... (breve pausa), de amigos! (risos) (Romulo Fróes). 
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Somados aos amigos, o público frequentador da unidade também garantia a 

sua parcela de contribuição, como lembrado por Gisela,  

[...] o fato de não ter cobrança, tinha o público da própria unidade [...] a gente 
sabia que tinha um cara do esportivo que entrava e saia, mas que também 
podia ficar [...] tinha um senhorzinho que ia toda terça [...]. Então essa questão 
de manter toda a terça [...] você acaba formando um público. 

Conforme as apresentações aconteciam, as percepções sobre o público se 

faziam entender e se aproximavam, como descreveu Israel do Vale,  

[...] e isso era uma coisa muito visível quando era um artista de São Paulo, 
naturalmente o show tinha mais público, tinha mais gente, com um maior 
público porque tem a família do cara, os amigos do cara, tem as pessoas que 
já tiveram oportunidade de ver o show do cara ali na própria cidade.  

Porém, quando eram de outras regiões a atenção dobrava em relação ao 

público, foi o que disse Israel:  

Toda vez que a gente tinha um artista de fora, a gente tinha esse outro desafio 
para enfrentar, olha a gente já sabe que vai ter menos público [...] é muito 
difícil mesmo porque você ainda não tem uma rede de relacionamento o 
suficiente para mobilizar pessoas para o seu show. 

Essa aproximação das percepções apareceu no relato de Romulo, “[...] pelo 

menos metade era de amigos, mas a outra metade era do projeto, era de graça para 

o público. E tinha ainda, essa coisa de formação de público, então, metade daquela 

plateia eram dos meus amigos e de gente que era público do Prata”.  

Mas surpresas também aconteceram e resgatadas por Magnu Sousá, 

integrante do grupo de samba, Quinteto em Branco e Preto66 dizendo, “[...] fui 

convidado pela direção do Sesc para participar, chegamos aqui pensando que não 

viria ninguém (risos) e teve uma lotação máxima no dia”. E para alegria do outro 

integrante, Maurício de Oliveira, “[...] o que o Prata da Casa trouxe para a gente foi 

uma confiança maior do nosso trabalho porque até então, a gente não imaginaria que 

seria recorde de público”67. 

E como apontado por Gisela, o formato do projeto foi sendo revisto ao longo do 

tempo “[...] não ficou uma coisa estática”. E essa surpresa de público que aconteceu 

com o Quinteto em Branco e Preto, se transformou em um dos critérios para a Mostra 

 
66 Quinteto em Branco e Preto participou do projeto em 11.01.2000, com a curadoria de Mauro Dias. 
Disponível em: https://sesc.digital/conteudo/musica/especialpratadacasa. Acesso em: 19 ago. 2021. 
67 Disponível em: https://sesc.digital/conteudo/musica/especialpratadacasa. Acesso em: 19 ago. 2021. 
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Prata da Casa68, além daqueles indicados pelo curador, entravam os artistas que, em 

suas apresentações, tiveram maior adesão de público. 

O curador Carlos Bozzo Junior fez uma pergunta inquietante ao escrever seu 

artigo para o catálogo comemorativo dos dez anos do projeto: O que leva essas 

pessoas ao Prata da Casa, além de sua gratuidade? 

Para Romulo trata-se de algo “importantíssimo” que é  

[...] a formação de público, você fazer um show de graça, naquelas condições 
do Sesc, com todas as condições técnicas, isso é muito valioso. Tem gente 
que me conheceu ali, até hoje, tem gente que vira e mexe [...] e até hoje, tem 
gente que me fala, eu estava lá no Calado, no Prata da Casa, não foi nem 
uma, nem duas, não foram duzentas, mas foram umas trinta. Ao longo dos 
vinte e um anos, essa pessoa me conheceu lá e foi me acompanhando e não 
é que ela só me conheceu lá. Ela me conheceu, a Céu, a Tulipa, o Jeneci, o 
Curumim e ela entendeu que isso aqui é uma geração. 

Já, o cantor e compositor carioca B-Negão, do Turbo Trio relatou que69: a 

importância de projetos como esse é proporcionar o que fica bom pra banda e pro 

público, sacou? Um show gratuito é a melhor coisa pra uma banda nova e uma grande 

coisa do Prata da Casa é isso, oferece shows de grande qualidade e no estilo 0800 

(se referindo ao prefixo para ligações telefônicas gratuitas). 

E, Carlos Bozzo Junior concluiu que:  

O Prata da Casa é um dos poucos projetos musicais que tenta, ao facilitar o 
acesso a um mosaico bastante peculiar de gêneros, grupos e artistas [...], 
formar uma plateia que esteja aberta a diversas possibilidades estéticas, [...] 
um público que sabe ver, ouvir, sentir e criticar70. 

Aqui, aproximo o entendimento de estética, para Boal (2009, p. 31), não é a 

ciência do Belo, mas da comunicação e da sensibilidade. “É a organização sensível 

do caos em que vivemos, solitários e gregários, tentando construir uma sociedade 

menos antropofágica”71. O autor trata o contexto das atuais sociedades mundiais, 

frente ao neoliberalismo, quantos são os que ficam submetidos à exploração, ao 

isolamento social, à opressão por não saberem ler e ainda mais, por não poderem 

criar a sua própria leitura estética: 

 
68 A Mostra Prata da Casa acontecia no final de cada semestre com os destaques daquele período. 
Depois de certo tempo, passou a ser anual. 
69 Trechos extraídos, Sesc São Paulo. Prata da Casa, 10 anos. Realização Sesc TV, 2009. 
Disponível em: https://sesc.digital/conteudo/musica/especialpratadacasa. Acesso em: 19 ago. 2021. 
70 BOZZO JÚNIOR, Carlos. Catálogo comemorativo 10 anos Prata da Casa 1999 – 2009. São Paulo, 
ago. 2009. Disponível em: https://issuu.com/katira_22/docs/prata10anos_2_-
_livreto_de_programa_o_1_. Acesso em: 23 out. 2021. Carlos Bozzo Junior, jornalista e crítico musical, 
participou do projeto no período de julho de 2005 a agosto de 2006. 
71 Antropofágica no sentido de canibalista, destruidora e que é fruto da desigualdade social. 
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Mais lamentável é o fato de que também não saibam falar, ver nem ouvir. 
Esta é igual, ou pior, forma de analfabetismo: a cega e muda surdez estética. 
Se aquela proíbe a leitura e a escritura, esta aliena o indivíduo da produção 
da sua arte e da sua cultura, e do exercício criativo de todas as formas de 
Pensamento Sensível. Reduz indivíduos, potencialmente criadores, à 
condição de espectadores (BOAL, 2009, p. 15). 

Assim, a condição de espectador se diferencia daquela do fruir. E fruição, 

entendida como a superação da apreciação estética, do mero consumo de produtos 

criados por uma cadeia de agentes especializados, relacionados com a lógica da 

indústria cultural. Mas sim fruição entendida como participação elaborada com o(s) 

outro(s) processos criativos que são estabelecidos pela diversidade dos saberes de 

seus sujeitos culturais e do público. E Romulo Fróes continua com a reflexão da 

possibilidade que o projeto proporciona ao público: “[...] então tem essa educação, [...] 

põe um show de graça para a pessoa assistir, de terça-feira e a pessoa vai lá e no 

mínimo, ela vai lá porque é de graça, vai lá e gosta, e ela descobre que tem toda a 

terça-feira [...]”.  

E descobre que o novo é algo interessante, que a diversidade da estética ali 

apresentada é capaz de mobilizar o gosto do público e que: 

[...] não lhe permite ser um simples espectador, a quem não fosse lícito 
interferir sobre a realidade para modificá-la. Herdando a experiência 
adquirida, criando e recriando, integrando-se às condições de seu contexto, 
respondendo a seus desafios, objetivando-se a si próprio, discernindo, 
transcendendo, lança-se o homem num domínio que lhe é exclusivo – o da 
História e o da Cultura (FREIRE, 1967, p. 41). 

E é sobre a possibilidade de criação ou não de sua história e cultura que passo 

a tratar, apresentando na próxima análise das categorias de criatividade em Gardner 

(1996). 

 

3.4.2 (B) A extensão em que a organização hierárquica domina o funcionamento do 

campo 

 

Você quer entrar numa grande gravadora? 
Você acha que vai fazer sucesso? 

 
Romulo Fróes 

 
 

Gardner (1996) se refere à extensão em que o campo está organizado 

hierarquicamente e essa posição na hierarquia acaba sendo influenciadora de 

comportamento. Hierarquia aqui é compreendida como os artistas que já estão 
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consagrados e com suas carreiras consolidadas no campo da música, aqueles 

também ligados às grandes gravadoras e que impõem essa lógica para toda a 

extensão do campo. Pensar o projeto Prata da Casa, nesse contexto, é fazer um 

exercício dentro de um conceito mais amplo que engloba o campo da música e sua 

estruturação dentro de uma determinada sociedade e num certo período. Neste caso, 

esta análise compreende o final dos anos de 1990 e o início dos anos 2000, marcando 

a virada do século XX para o século XXI. 

Nesse exercício de contextualização é possível entender as grandes 

gravadoras que representavam as celebridades da música, posicionadas no topo 

dessa hierarquia, ditando as normas e impondo a lógica capitalista (da indústria 

cultural) para toda a extensão do campo da música. 

Para que a criatividade aconteça é preciso saber lidar com essa lógica. E, 

buscar caminhos estratégicos para se movimentar e atuar dentro do campo, uma vez 

que não há espaço para que todos os artistas se tornem celebridades. Lógica essa, 

perversa e que funciona a partir da exclusão. Ou como disse Israel do Vale, 

[...] é viver na prática um peso muito grande que ainda interfere no julgamento 
do público médio que é o peso que o mercado coloca quando ele resolve 
investir em determinados filões, em determinados segmentos que podem ter 
mais apelo, uma linguagem mais popular, que gera um retorno mais imediato. 

Dentro deste contexto, o Prata da Casa surgiu, dando oportunidade e 

oferecendo “[...] música nova, de artistas sem acesso facilitado à indústria produtora 

de discos”, a qual, se inclui a rádio movida a “jabaculês” e a televisão movida aos 

“sucessos”, que Pedro Alexandre Sanches72 chamou do “antigo círculo vicioso 

gravadora-rádio-TV”. 

A que Miranda73 descreveu como “[...] a indústria cultural, que aposta sobretudo 

no já conhecido ou fábrica em série e com fórmulas prontas os seus ídolos 

passageiros”, esclarecendo que “[...] o trabalho de ação cultural do Sesc opta pela 

renovação de artistas e pela sinceridade de seus projetos e interesses estéticos”. 

E pensando na estética de sua criação musical, foi que Romulo Fróes buscou 

caminhos para circular com a música que criava, “[...] tinha um momento ali em 2001 

 
72 Pedro Alexandre Sanches, jornalista e crítico de música foi curador no período de setembro de 2006 
a abril de 2007. Trecho extraído catálogo: Prata da Casa 1999 – 2009. Disponível em: 
https://issuu.com/katira_22/docs/prata10anos_2_-_livreto_de_programa_o_1_. Acesso em: 23 ago. 
2021. 
73 O texto de Danilo Santos de Miranda foi extraído do folheto da 8ª. Mostra Prata da Casa, Sesc 
Pompéia, 2004. Disponível em: https://issuu.com/katira_22/docs/8_mostra. Acesso em: 23 ago. 2021. 
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que os selos eram muito importantes, então o Banguela Records, que era do Miranda; 

Tinitos, que era do Pena Schmidt. Eram selos dentro das gravadoras, então era uma 

possibilidade de você entrar na gravadora”. 

“E num país de 400 selos independentes (responsáveis por quatro de cada 

cinco discos lançados) e dezenas de milhares de músicos que ainda não conseguem 

viver do seu trabalho [...]”, como bem lembrado por Israel do Vale74. 

De certa forma, Romulo Fróes, se identificava porque 

[...] falava: cara, é onde eu tenho que tá! Não exatamente pelo som que eu 
fazia, mas que era alguma coisa, que era o povo que lidava com música 
brasileira, de um modo diferente, [...] já tinha um jeito de lidar com o samba 
diferente, é um samba triste, mas tem guitarra distorcida... isso tudo já tava, 
então na minha cabeça. 

Essa diversidade e interesses estéticos que demarcam o que não se 

“encaixava” na indústria fonográfica, mas que, ainda como forma de manter uma 

peneira das produções que aconteciam em toda a parte do mundo, se beneficiava 

também dos selos independentes, tamanha a alta demanda da criação musical. 

E para o artista que estava no início de sua carreira, acreditava que fosse uma 

possibilidade, “[...] na minha inocência, eu poderia pertencer a uma dessas 

gravadoras, então... vamos gravar uma demo, que já era CD e tal, então eu ainda 

tinha isso na cabeça [...] e ainda tinha esse desejo [...]” (Romulo Fróes). 

E “o círculo vicioso gravadora-rádio-TV” se completava com a imprensa, 

elucidou Israel do Vale ao refletir a cerca de “[...] uma certa banalização que a própria 

crítica fez no seu trabalho, dos anos 90 para cá, com a emergência no mundo da 

música da cultura pop mais massificada [...]”. Então, “[...] o que a gente estava vivendo 

naquele momento ali, talvez sem uma consciência tão grande quanto a que a gente 

tem hoje, um momento de transição mesmo, nos valores, nos objetivos e na prática 

cotidiana do jornalismo cultural”.  

Há uma expectativa para conquistar um espaço nos jornais de grande 

circulação, pelo entendimento que se tem sobre a importância de ganhar um pouco 

de projeção e que pode ajudar a impulsionar o projeto e consequentemente os novos 

artistas. Tudo isso ainda passa por um outro viés que é o do reconhecimento, como 

demonstrou Gisela, “[...] eu lembro que a Folha (de São Paulo) deu uma página inteira 

do projeto!”. 

 
74 VALE, Israel do. O admirável mundo da nova ordem digital. Sesc. Prata da Casa 1999 – 2009, 10 
anos, 2004. 
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Entre 2003 e 2004 é o período em que Israel do Vale atuou na curadoria do 

Prata da Casa e quando ele retorna para a Folha de S. Paulo, identificando  

[...] um perfil de profissional muito diverso do que aquele de tinha antes [...] 
ali, a gente tinha muita clareza, uma escolha que o jornal fez que tinham 
evidentes interesses comerciais, era uma tentativa de encontrar uma 
linguagem que ajudasse a renovar o seu público, [...]. E está tudo certo, é 
uma escolha de posicionamento de negócios porque o jornalismo impresso é 
feito por empresas privadas que tem interesse comercial e ponto.  

O que é confirmado por Romulo Fróes  

[...] a minha geração não estava, não esteve e não estará na T.V e no rádio. 
Na T.V que eu digo, é no Faustão ou minha mãe sintonizando o rádio e 
ouvindo. É sempre num programa na TV Cultura, no programa da Patrícia 
Palumbo, é no Sesc, é pontual. 

E Israel finaliza o que foi ponderado anteriormente  

[...] Essa é a diferença que deveria haver entre o jornalismo de rádio e 
televisão e outros pressupostos a começar pelo fato que é um patrimônio que 
é da nação, que é algo que não é qualquer um que pode explorar, só 
mediante concessão, mediante uma outorga. 

Veículos esses que deveriam garantir a democratização da cultura e não a sua 

alienação. 

Mas, “um dia, quando acordaram o mundo tinha se mudado. Seres estranhos 

[...] se esparramaram por uma rede misteriosa e incontrolável chamada internet”, 

lembrou Israel75. 

É a virada do século e é a virada do negócio, a internet começando, então eu 
tô nessa época, em 2001, eu lanço esse EP76.  E aí, entre 2001 e 2004 que 
é quando eu lanço o primeiro disco. Calado é o primeiro disco do Prata da 
Casa, aí é uma revolução mesmo, é o MySpace e a Internet que chega [...] 
eu lanço por uma loja de discos que eu fui trabalhar [...] a Bizarre Discos77, 
do Carlos Farinha, vira um Selo, tudo meio indie [...] (Romulo Fróes). 

O Prata da Casa também não ficou ileso aos efeitos da chegada da Internet 

porque aconteceu uma explosão de público em determinadas apresentações e para 

a equipe do NMAC gerava um misto de contentamento e preocupação porque ainda 

estavam entendendo como seria esse impacto. “Era até um concorrente nosso 

(rindo)... exatamente, você falou disso e eu não lembrava, a gente não imaginava que 

ia ter tudo aquilo e era por causa da internet [...] tudo muito democrático porque 

 
75 Disponível em: https://issuu.com/katira_22/docs/prata10anos_2_-_livreto_de_programa_o_1_. 
Acesso em: 25 out. 2021. 
76 EP: Extended Play, em português Disco estendido (tradução nossa). 
77 Disponível em: https://tratore.com.br/um_cd.php?id=225. Acesso em: 25 out. 2021. 
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qualquer pessoa pode fazer um vídeo, a coisa viralizar e a coisa acontecer... sem 

nunca ter ido num palco. Mas aí, é a questão da tecnologia, acho bárbaro, claro”. 

(Gisela Ferrari). 

A internet trouxe para o campo da música, uma outra discussão, como resgatou 

Romulo Fróes: 

[...] no meio desse bolo todo, tinha essa discussão paralela que era a indústria 
fonográfica, que era o fim da canção, que era o fim das gravadoras [...]. Aí, 
essa sensação de que a Música Popular Brasileira morreu, essa falsa ideia, 
como se a música brasileira fosse só a MPB, então digamos, se a música 
brasileira é só a MPB, ela morreu porque não tem Chico, não tem Caetano. 

E Romulo tinha razão por que uma nova cena musical estava se formando e 

sentia isso ao mostrar que “[...] primeiro, eu tinha esse incômodo, eu queria dizer que 

sim, [...] que tinha Rodrigo Campos, Céu, Tulipa Ruiz, Romulo Fróes, são outras 

pessoas. Segundo, era um momento de revolução, um momento de quebra de 

paradigmas [...]”. 

A expressão “o fim da canção”, Fernando de Barros e Silva78 (2009) esclareceu 

que veio de uma entrevista dada por Chico Buarque de Holanda, em 2004, quando 

questionava sobre se a canção na sociedade contemporânea ainda era relevante, 

causando certa polêmica. Porém, o autor vai dizer que Chico estava refletindo sobre 

sua própria geração de artistas, que, pensando na linha do tempo da história da 

música brasileira, entendia que Noel Rosa foi o responsável pelo formato das músicas 

criadas nos anos de 1930 e que foi transformada pela Bossa Nova, no final dos anos 

de 1950. Daí vem a sua compreensão de que a canção criada pela sua geração era 

algo que pertencia ao século XX. 

“A minha geração foi assolada pelo fim da canção, a canção morreu, Chico 

Buarque falou que a canção morreu e ainda a gente tinha que dar conta disso, né! Se 

a canção morreu, eu estou fazendo canção por que, né?”, questionou Romulo Fróes. 

Aqui fica muito claro, na manifestação de incômodo do artista, o que quer dizer 

a categoria analisada neste item, do quanto a extensão hierárquica organiza o 

funcionamento do campo (GARDNER, 1996). 

Esse sentimento de incômodo, trazido por Romulo Fróes pode ser explicado 

por como algo imposto, a imposição do que poderia ser considerado como canção por 

uma geração da música, já consagrada. Quando, na verdade, Romulo Fróes sempre 

 
78 Disponível em: https://www.revistaserrote.com.br/2011/06/o-fim-da-cancao-em-torno-do-ultimo-
chico/. Acesso em: 30 out. 2021. 
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teve a intenção de sinalizar a nova produção da música que estava sendo criada por 

sua geração com características particulares que a diferenciava da anterior.  

Foi tal sentimento de Romulo Fróes que Freire (1967, p. 42), em “Educação 

como prática da liberdade”, explicou como o cancelamento de sua liberdade, como 

uma produção que simplesmente reproduzia o já criado, dando um caráter de 

acomodação por parte desta nova geração: “E é por isso que, minimizado e cerceado, 

acomodado a ajustamentos que lhe sejam impostos, sem o direito de discuti-los, o 

homem sacrifica imediatamente a sua capacidade criadora”. 

De certa forma, o incômodo esboçado pelo artista, aponta o seu caráter de “ser 

crítico” porque, parte “[...] das relações do homem com a realidade, resultantes de 

estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele 

dinamizando o seu mundo” (FREIRE, 1967, p. 43). Daí, a necessidade do artista, 

marcar a sua criação como forma de pertencimento à sua época histórica, no campo 

da música. 

“Então, a minha geração que eu chamava de nova MPB, que a gente rechaçou 

muito, porque a gente não queria ser popular, que a gente era muito original e a gente 

não queria ser rotulado”. E ser rotulado queria dizer fazer parte da MPB ou melhor, 

fazer parte da geração do século anterior, fazer a mesma canção que se fazia antes, 

e isso gerava incômodo em Romulo. 

Mas hoje em dia, com cinquenta anos, digo que eu sou de MPB, não é de 
nova. Eu sou um artista da MPB, que é um artista que lida com qualquer tipo 
de música, com qualquer ritmo, que não está atrelado a um ritmo só, que se 
vale de todos eles, que discute a música brasileira, canção, sobre o país, pra 
mim isso é um artista de música brasileira (Romulo Fróes). 

Lauro Lisboa Garcia79 elucidou que os LPs80 vinham com uma classificação 

que identificava os gêneros correspondentes, como samba, bolero, valsa. “João 

Gilberto e congêneres redefiniram o samba – e a batida da bossa nova virou um estilo 

[...]” ou mesmo um ritmo. E continua contando que os seus seguidores levaram essa 

estética para a frente, mas a renovando como Jorge Ben, Caetano Veloso e Tom Zé, 

com o Tropicalismo. E assim, o “não estilo virou estilo” na virada do século. “Foi 

quando se começou a falar num possível fim da era da canção” porque a diversidade 

de gêneros convivia e se misturava, de modo a não seguir regras impostas pelo 

mercado fonográfico. Conclui que: “Tem de tudo, tem gente demais fazendo música, 

 
79 Lauro Lisboa Garcia foi curador do projeto no período de abril de 2004 a maio de 2005. 
80 LP: Long Play, em português Disco de vinil de longa execução. (tradução nossa).  
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cada capital do país pulsa com seu próprio nicho criativo. Aberto a todas as 

tendências, o projeto Prata da Casa tem sido ao mesmo tempo plataforma e 

testemunha dessas transformações [...]”81. 

Esta geração, denominada de “nova cena paulistana” por Galletta (2016, p. 

148), mostrou que a “cena musical” está relacionada com os “contextos mais recentes 

de produção musical underground, alternativa e/ou independente, ligados ao universo 

jovem e ao espaço urbano”. E ainda que, autores como Freire Filho e Marques, (2005, 

p. 4) a conceituam como:  

Componente importante do vocabulário de fãs e críticos, a metáfora espacial 
de cena musical foi apropriada – de forma mais sistemática e teoricamente 
refinada – por sociólogos, geógrafos e antropólogos interessados em 
descrever e analisar espaços localizados de produção e consumo cultural 
(notadamente, musical), sinalizando a possibilidade de construção de 
alianças que escapam às disputas tradicionais pela hegemonia (GALLETTA, 
2016, p.150). 

Nesse sentido, a “nova cena musical paulistana” é reconhecida a partir de 2010, 

marcando: 

[...] o início de uma mudança extremamente significativa no panorama da 
produção musical independente de São Paulo - SP. [...] observa-se, de fato, 
a emergência de um momento novo; momento que se refere a um amplo 
fortalecimento da produção musical projetada por esta cidade – produção que 
passa a ser legitimada, no período, por críticos, jornalistas, blogueiros, por 
meio de textos, reportagens e por programas de TV e de rádio especializados. 
Um conjunto importante de produções paulistanas passa a ser então, cada 
vez mais valorizado relativamente ao panorama da ―cena independente do 
país e da ―música brasileira de um modo geral. Passa-se a reconhecer, a 
partir de então, a existência de uma ―nova cena musical paulistana 
(GALLETTA, 2016, p. 150-151). 

O autor realizou um mapeamento dos artistas que estão associados à “nova 

cena paulistana” (GALLETTA, 2016, p. 147-148) e entre esses foi possível identificar 

alguns dos que passaram pelo Prata da Casa: Cérebro Eletrônico, Céu, Curumim, 

Romulo Fróes, Tatá Aeroplano, pertencentes a São Paulo e Bruno Morais (PR), 

Vanguart (MT), BNegão, Andréia Dias (SP/RJ), Lucas Santtana (BA/SP/RJ), Flávio 

Renegado (RJ). 

O projeto Prata da Casa se mostra, então, tomando parte de um papel mais 

amplo e que faz parte da próxima análise da última categoria de criatividade, escolhida 

para esta pesquisa. 

 
81 GARCIA, Lauro Lisboa. A era do não estilo. Prata da casa. 1999 - 2009. São Paulo, ago., 2009. 
Disponível em: https://issuu.com/katira_22/docs/prata10anos_2_-_livreto_de_programa_o_1_. Acesso 
em: 30 out. 2021. 
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3.4.3 (C) A extensão e a natureza da controvérsia política dentro do domínio 

 

 
Como você cria fluxos criativos contínuos? 

 
Israel do Vale 

 

Aqui, pretende-se levantar a natureza da controversa política do domínio, 

entendido como o campo cultural e os mecanismos que ordenam o seu funcionamento 

por meio de políticas públicas voltadas para a música.  

Quando os criadores avançam no domínio escolhido, eles inevitavelmente 
encontram outras pessoas com as quais precisam interagir. Tipicamente, 
cada criador terá um ou mais mentores; se razoavelmente bem-sucedido ele 
também irá gerar colegas, rivais e seguidores, e se envolverá em batalhas 
políticas, pelo menos num grau limitado (GARDNER, 1996, p. 303). 

A expressão “batalhas políticas”, utilizada pelo autor, pode ser traduzida para o 

delineamento do assunto deste item da pesquisa como a configuração da política 

cultural adotada pela instituição e que estão embasadas nos valores de garantia do 

exercício democrático, das diversidades estéticas e que se opõem aos ditames da 

indústria cultural e podendo servir como referência para a formatação de políticas 

públicas culturais e, em particular, para o campo da música. 

A observação feita por Israel do Vale sobre uma instituição com o porte do Sesc 

ser 

[...] naturalmente muito demandada pelo setor cultural, pela sociedade de um 
modo em geral. De um lado o público tem expectativas, ele quer muito ver o 
artista que ele gosta e o Sesc tem essa característica de levar com uma 
estrutura que está acima da média da realidade do país, artistas de carreira 
já muito consolidada a um preço popular, então isso por si já gera muitos 
apelos e interesses. 

Mas, dentre as suas ações socioculturais, apresentar artistas de carreira 

consolidada, é só uma pequena parte porque propõe outras, como o Prata da Casa,  

[...] um projeto com essas características, quando o objetivo é jogar luz para 
artistas que ainda não são conhecidos e reconhecidos, o Sesc acaba 
ampliando o seu escopo de atuação, prestando um outro serviço para a 
sociedade que é criar um parâmetro de comparação muito benéfico para o 
desenvolvimento do setor cultural (Israel do Vale). 

Gardner (1996, p. 303) disse que: “A hegemonia de um único paradigma 

provavelmente é o melhor prognosticador da rapidez com que a nova abordagem 

pode ser aceita”. 
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Essa possibilidade de se distinguir no meio da multidão, ela é potencializada 
num projeto com essas características, com uma vantagem...  ela não é 
capaz de contornar todos os desafios que estão envolvidos nesses termos de 
artista..., mas é uma vantagem de saída, que é o fato de você tocar com 
condições técnicas de altíssimo padrão, profissionais especializados, com 
uma infraestrutura no seu entorno que é admirável, que o artista 
independente muitas vezes ele não encontra no dia a dia, nesse percurso de 
afirmação de uma carreira. Então, isso é uma vantagem competitiva, digamos 
assim, diante de um mundaréu de artistas que estão buscando espaço e 
algum reconhecimento, estão buscando se conectar com novos públicos 
(Israel do Vale). 

E continuou tecendo importantes considerações sobre as condições que um 

novo artista, no início de carreira acaba por enfrentar, 

[...] a partir do show que fez no Prata da Casa, com a visão de que agora eu 
tenho que aproveitar a oportunidade e investir aqui, abriram uma porta valiosa 
pra mim, né. Mas isso por si, não é capaz de sozinho, como uma ação isolada, 
transformar a realidade do artista independente. Agora, não há muitas outras 
portas que podem abrir caminhos e apontar atalhos tão marcantes como as 
portas que são abertas pelo Sesc (Israel do Vale). 

A partir das colocações feitas pelo crítico de música e curador, importante 

atentar que, nos últimos vinte anos, novas políticas culturais foram criadas e que foram 

distorcidas, favorecendo aqueles artistas que já eram estabelecidos e deixando de 

cumprir o importante papel que é o de impulsionar as atividades criativas que estão 

sendo geradas pela diversidade de grupos musicais em todo o território nacional. 

Segnini (2011) aponta para a seguinte realidade sobre os projetos dos 

diferentes grupos atenderem às exigências dos patrocinadores. E quem são os grupos 

que capazes de as atenderem? A autora vai dizer que são os grupos artísticos 

consolidados e com expressão na mídia, porque têm relevância maior do que as 

políticas públicas de caráter mais amplo para atender às pressões de todos. 

Daí, a supervisora do Prata da Casa, Gisela, insistir na importância de não 

somente dar oportunidade, mas de ter uma frequência maior de possibilidades para 

as apresentações dos novos artistas: 

Então, se a gente não expõe, a gente não está respaldando em nada a 
carreira do músico. Mas eu acho que se eu tivesse que fazer uma lei, eu 
aliviaria para quem está começando porque é claro que um cara que vai 
ganhar pouco no começo, é grana que ele vai investir e que poderia investir 
em outras coisas. Eu acho que para quem é novo, tinha que ser aliviado as 
leis e a burocracia. 

Assim, Segnini (2011) finaliza sua observação atentando para que as leis de 

incentivo a partir de 1995, acabam por recriar as desigualdades econômicas regionais 
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existentes no país, uma vez que não conseguem tornar mais abrangente e suprir as 

necessidades, no que diz respeito ao financiamento de atividades culturais. 

Então, [...] músicos de outros estados vieram para cá, para viverem de 
música, e o que é viver de música aqui em São Paulo? É tocar no Sesc [...] e 
tem circuito de casa de show, e tá rolando coisa porque a galera tá lançando 
disco [...] tinha editais que se espalhou pelo Brasil (Romulo Fróes). 

A Lei n.º 8.813/91 de Incentivo à Cultura foi promulgada nos anos de 1990, no 

governo de Fernando Henrique Cardoso, conhecida por Lei Rouanet e que 

estabeleceu relações entre a Federação e as iniciativas privadas para o setor cultural, 

usando a renúncia fiscal. Esse mecanismo de incentivo fiscal ganhou amplitude, a 

partir do momento em que os estados e municípios brasileiros, o tomam como 

referência, o recriando como leis nas instâncias em que atuam. 

Alfredo Manevy (2010) resgata que a partir do ano de 2002, no governo de Luís 

Inácio da Silva (Lula), algumas alterações aconteceram na tentativa de amenizarem 

as distorções ocasionadas pela Lei Rouanet, com a vinda do músico Gilberto Gil para 

o Ministério da Cultura (MinC), quando propõe políticas culturais destinadas à 

diversidade, à cultura popular e ao digital, por meio do Programa Nacional de Cultura 

e Pontos de Cultura. 

Hoje os órgãos de gestão no campo da cultura, as secretarias, as diretorias 
são muito responsáveis para organizar a demanda do setor e direcionar essa 
demanda reprimida para a lei, como se isso fosse o suficiente. Isso não só 
não é suficiente como gera distorções e agrava distorções, as leis de 
incentivo e as de renúncia fiscal são fundamentais para que a roda continue 
girando, não é possível abrir mão mais dessas possibilidades, mas elas são 
muito pouco diante do que é a complexidade da dinâmica cultural, não só no 
Brasil, mas para qualquer lugar no mundo. Elas nunca vão ser capazes de 
dar conta da vastidão de ideias e de propostas e de formatos, de modelos de 
execução de eventos, de obras criativas de uma maneira geral (Israel do 
Vale). 

E sobre as políticas públicas para atender a demanda de novos artistas, Israel 

do Vale segue dizendo sobre as muitas questões que estão aí implicadas como “pano 

de fundo” e sugere pensarmos a partir da própria dinâmica do Sesc, 

[...] não é de hoje, por ter muitas unidades maravilhosas [...] a gente ouve 
dizer que o Sesc é o Ministério da Cultura em São Paulo. Mas porque tem 
uma política que é muito visível em sua programação [...]. Acho que esse 
legado do Sesc é uma referência para os centros culturais em geral pelo 
Brasil afora. 

Uma política cultural que se difere do que Pasquinelli (2006) atentou sobre o 

fato do mecanismo das leis de incentivo ampliar as adesões das empresas privadas 

porque é visível o aumento de suas influências no setor cultural, uma vez que 
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impulsionam as suas marcas, passando a ser uma forma potente de geração de 

capital que retornam a elas mesmas. 

E Israel do Vale continua: 

Agora, do ponto de vista das políticas públicas, da efetividade do que a gente 
esperaria que fosse papel do poder público, no âmbito municipal, no âmbito 
estadual e no âmbito federal, eu acho que o Sesc está há mil anos luz, no 
pensamento e na ação, sobretudo, a gente na administração pública. Eu tive 
algumas passagens aqui por Minas, no campo da comunicação pública e no 
Rio de Janeiro, por parte da equipe que estruturou a TV Brasil, eu vivi isso 
com muita clareza, a dificuldade que é você fazer girar a roda e transformar 
ideias em ações [...]. 

Galletta (2016, p. 117) trouxe para reflexão um outro importante ponto a ser 

considerado, as leis de incentivo proporcionam aos artistas da “cena independente” a 

possibilidade de viabilizarem seus shows e seus discos (entenda-se como seus 

trabalhos de criação artística), porém tornou-se mais difícil que consigam captarem 

tais recursos frente aos artistas de “renome”. Da mesma forma, os festivais de “música 

independente contemporânea” usam da mesma captação de recursos para serem 

viabilizados. 

O autor reforça, ainda, por meio de alguns números, o que isso significou para 

o campo da cultura e da música, em temos dos aumentos dos recursos que foram 

investidos através da Lei Rouanet. “De 43 incentivadores de projetos e R$ 160 milhões 

investidos em 1994 passa-se a 13.875 incentivadores e R$ 875 milhões em 2006” 

(GALLETTA, 2016, p. 116). 

Quando a supervisora do NMAC, o crítico de música e o artista do projeto Prata 

da Casa apontam para necessidades particulares que abranjam as novas criações 

dos artistas que estão iniciando suas carreiras, pode-se entender que as suas 

preocupações estão nessa chave, na mesma condição descrita por Pasquellini (2006), 

Manevy (2010), Segnini (2011) e Galletta (2016).  

Essas leis acabam facilitando e privilegiando os artistas já consagrados. Nessa 

lógica, prevalece a estética da música por parte daqueles já estabelecidos, bem como 

a maioria da distribuição de financiamentos, ficando a eles restritos. Tendência ditada 

pela organização das atividades culturais como setor da economia e fomentadoras de 

concentração de poder, restringindo, desta maneira, os potenciais acumulados nas 

ações das artes, dos valores da cultura popular e da participação social. 

Não é possível democratizar a cultura com leis tão genéricas e abrangentes 

dentro de um país com as dimensões geográficas do Brasil, com a diversidade de 
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manifestações artísticas e principalmente com o impacto que a desigualdade 

socioeconômica as restringe. Tal situação é fruto de um sistema econômico 

concentrador de renda e altamente excludente, impactanto não só no campo da 

cultura como no campo da saúde, educação, segurança, ou seja, em toda a 

organização estrutural da sociedade brasileira, como apontado no capítulo I por 

Saviani (2018) e Faveri (2019). 

O projeto Prata da Casa, assim, desponta-se, mesmo sem ser esse o propósito 

do Sesc, como um indutor de possíveis políticas públicas culturais82. 

A análise feita a partir das entrevistas e dos documentos institucionais, foi aqui 

desenvolvida e na sequência, apresento as considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82 De alguma forma outros projetos nacionais do Sesc cumprem função similar como o Palco Giratório, 
Prêmio Sesc de Literatura, Sesc Partituras e o Mesa Brasil, do programa Saúde, na área de 
alimentação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na trajetória histórica e na cultura é que a criatividade encontra as suas 

potencialidades. Tal colocação serve para relembrar o ponto de partida desta 

pesquisa, que foi apresentar o meu encontro com o tema. Criatividade essa que, 

desde a infância começa a se configurar por meio da minha interação com o mundo, 

com os outros e comigo mesma. Neste trinômio está a possibilidade de a ação 

transformadora vir a ser. Permeada ela pelas relações humanas, ganha força e 

sentido quando mediada pelo diálogo. 

Ação transformadora que vivenciada no cotidiano da unidade do Sesc 

Pompeia, acompanhando o desenvolvimento do projeto que acolhia os novos artistas 

e suas criações musicais inéditas, me despertou para continuar a busca sobre o 

entendimento de criatividade. E assim chego ao objetivo geral desta pesquisa: 

Analisar como se desenvolve o processo criativo na integração dos sujeitos no projeto 

Prata da Casa. E aos objetivos específicos: a) Definir as dimensões da criatividade no 

formato operacional do Prata da Casa; b) Identificar as etapas que compõem o 

processo criativo do Prata da Casa; c) Observar as características criativas, na equipe 

de trabalho do projeto formada pela equipe técnica do NMAC, pelos críticos de música 

e pelos artistas. 

E como problema: O que no projeto Prata da Casa pode ser caracterizado como 

potencialidade e educabilidade para a criatividade? 

Para atingi-los, inicialmente foi feito o mapeamento dos estudos de criatividade 

e processos criativos em música, pela RSL. Com esse mapeamento, pude observar 

que os estudos realizados nos últimos cinco anos enfatizam a composição musical e 

seus elementos. Tal entendimento se difere do que se buscou nesta investigação. A 

criatividade e o processo criativo na integração dos sujeitos, as relações que 

constroem e participam dentro de sua realidade cotidiana. Realidade experenciada, 

em 2003 e 2004, na unidade do Sesc Pompeia, quando do acompahamento do projeto 

Prata da Casa. 

Das teses e dissertações levantadas, as que trouxeram uma parcela de 

contribuição para o esclarecimento dos conceitos aqui mobilizados foram: Bahia 

(2016) ao descrever o percurso de vida do compositor Moacir Santos, as relações que 

o autor estabeleceu com diferentes pessoas, como o seu professor H. J. Koellreutter 

assim como os lugares que tocou no Recife e no Rio de Janeiro, importantes 
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influências para a criação de sua obra e inovação da música brasileira. Essas relações 

se aproximam das que foram relatadas nesta pesquisa. 

Santos (2018), ao investigar o universo das composições do álbum “Gigante 

Negão”, de Arrigo Barnabé, apresenta um outro entendimento de processo criativo 

que não foca somente a obra finalizada, mas os elementos casuais, as lembranças, 

as vontades, os afetos, os estímulos e a habilidade de síntese. Muitos desses 

elementos foram evidenciados ao longo das análises feitas para esta pesquisa, por 

exemplo, quando Gisela falou que foi a realização de um sonho viabilizar o Prata da 

Casa, conotando suas vontades e afetos. Algo semelhante apareceu na fala 

emocionada e embargada de Israel do Vale, quando relembrou a sua passagem no 

projeto e o estímulo que Romulo Fróes recebeu ao encontrar com o crítico que 

analisou profissionalmente a sua nova criação musical, o motivando para que iniciasse 

a sua carreira profissional. 

Na sequência, por meio das entrevistas e do levantamento da documentação 

do Sesc, foram identificadas e analisadas, as concepções de Gardner (1996), De Masi 

(2003) e Paulo Freire (1967, 1987) presentes na criatividade e no processo criativo do 

formato operacional e da equipe de trabalho do Prata da Casa. Frente a essa 

perspectiva, delineado por meio das referências teóricas do primeiro autor, apontam 

para onde estão as dimensões de criatividade no formato operacional do Prata da 

Casa.  

Relembra-se aqui que a atividade criativa está no triângulo composto pelo 

criador, pelo projeto em criação e pelos indivíduos que compartilham a vida do criador. 

Este triângulo criativo se comporta de forma dinâmica. Os indivíduos, por sua vez, são 

dotados de talentos e capacidades variadas, empenhados em seus trabalhos. Neste 

caso, dentro de um campo abrangente que é o da cultura, especificamente o campo 

da música. Em determinado período histórico, um dado domínio constitui suas regras 

e hábitos que são alinhadas, assimiladas e operacionalizadas pelas pessoas que o 

formam e dele fazem parte (GARDNER, 1996). 

Após a análise dos documentos e das entrevistas, foram identificadas as etapas 

do processo criativo na construção do dia a dia do projeto e na interface de seus 

sujeitos por meio da adoção de três categorias, selecionadas da “superestrutura” para 

o estudo da criatividade, também elaborada por Gardner (1996). As categorias de 

análise consideradas para a funcionária, os críticos de música e os artistas foram: 

(A) A relação dos criadores com seus mentores, rivais e seguidores no campo;  
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(B) A extensão em que a organização hierárquica domina o funcionamento do 

campo;  

(C) A extensão e natureza da controvérsia política dentro do domínio. 

Com as categorias analisadas, foi possível chegar às seguintes compreensões 

para identificar as etapas que compõem o processo criativo do Prata da Casa. No que 

se refere aos componentes principais do estudo da criatividade, a categoria de análise 

que tratou a relação dos criadores com seus mentores, seguidores e possíveis rivais 

ajudou a identificar a supervisora do NMAC, como uma das idealizadoras do projeto 

Prata da Casa, sendo apoiada pelo seu coordenador ao compartilhar a ideia do 

projeto. E, posteriormente, conseguiu o apoio da gerência, de produtores e críticos 

musicais, de seus colegas de equipe e de outros setores da unidade.  

Neste momento, é importante relembrar o que Alencar (1996), De Masi (2003) 

ressaltaram como aquele sentido de que criatividade está além da solução de 

problemas e da ênfase na produção de um novo objeto destinado ao consumo. 

Criatividade, então, tem seu sentido deslocado para a dimensão da relação e da 

interação entre as pessoas.  

E, ainda, o projeto surgiu da singularidade, de uma primeira ideia da 

supervisora do NMAC, mas não se tornou exclusividade dela porque, quando em 

relação com o outro, é recriada pela participação da equipe de trabalho e de alguns 

especialistas.  

Em Freire (1967, p. 61), o diálogo inicia por buscar “[...] o conteúdo 

programático” implicados em saberes diferentes, aqueles saberes que não são 

impostos por alguém. Momento esse, constatado pela fala da supervisora Gisela “[...] 

ninguém faz nada sozinho e as pessoas que conversam é tudo convergente. Era uma 

época que todo mundo estava dando uma força [...] era o começo de um projeto”. 

A ideia surgiu do desejo desse grupo de trabalho em manter o legado já 

construído na trajetória histórica da unidade em abrigar os expoentes da vanguarda 

da música brasileira e pelo sonho de acolher aos novos artistas. Essa somatória de 

fatores acaba sensibilizando a equipe para a criação e a formatação do projeto Prata 

da Casa. O acolhimento de novas criações musicais espalhadas por todo o país, 

acaba por atingir, desta forma, a dimensão da coletividade.  

As etapas do processo criativo do projeto foram caracterizadas pelo que 

Gardner (1996) sinalizou como o sistema de apoios que a novidade teve e que 
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compreende desde aqueles capazes de mobilizar os afetos até os de ordem 

conceituais e operacionais, denominada como multipessoal.  

O processo criativo, também comporta as tensões que permeiam a rede de 

relações entre as pessoas que tomaram parte na elaboração e consolidação do 

projeto. 

A rede de relações está configurada no papel dos críticos de música, que 

mobilizaram os seus conhecimentos, o trânsito que têm na imprensa, e por exercerem 

suas funções como jornalistas. No papel dos integrantes da equipe do NMAC, quando 

colaboram para a definição da data, do espaço, das orientações administrativas para 

o artista. No coordenador, ao apoiar e colaborar na construção da ideia. E no papel 

estratégico da gerência, por decidir pela viabilização. Além da formação do público, 

contribuindo, dessa maneira, para incrementar as características possivelmente 

criativas, na equipe de trabalho, que por sua vez, acolhiam a diversidade da estética 

musical apresentada pelos artistas, em seus trabalhos autorais e inéditos. 

O delineamento dessa equipe, seus intercâmbios de saber e de poder, o 

configurou como um grupo criativo, segundo De Masi (2003). De modo geral, a 

humanidade passa da forma de criatividade individual à coletiva, aprendendo assim, 

a deixar de depender dos gênios individuais, acrescentando estas genialidades aos 

grupos criativos organizados, de maneira que passam a criar conhecimento - arte, 

tecnologia e ciência - de modo a pensar o coletivo. 

O projeto Prata da Casa, inserido dentro de um determinado contexto histórico 

e fazendo parte de uma sociedade, que por ser dinâmica, está em constante 

transformação, foi impactado pelos efeitos produzidos quando a organização 

hierárquica domina o funcionamento do campo da música.  

O impacto sofrido pelo projeto está ao se deparar com as grandes gravadoras 

que seguem a lógica da indústria cultural, na valorização da reprodutibilidade estética 

que é aceita pelos consumidores, canalizando seus recursos para os artistas 

consagrados e impondo, assim, essa estrutura para toda a extensão do campo da 

música. 

Nesse sentido, um ciclo vicioso é formado, impossibilitando o acesso de novos 

artistas que apresentem uma estética musical diferente da vigente, às grandes 

gravadoras, aos programas de rádio e televisivos, bem como à imprensa. 

Assim, o projeto Prata da Casa, apresenta-se como ciclo virtuoso, como forma 

de contrapartida para essa nova produção musical, acolhendo, mesmo que dentro de 
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seus limites, a diversidade estética e a criatividade que estava sendo produzida em 

todo o país. 

Nesse sentido, as atuais gerações conhecerão esse domínio e o campo da 

música de forma nova porque foi modificado pelas contribuições desse grupo de 

novos artistas e que tiveram, como uma das formas possíveis, o início de suas 

carreiras sendo oportunizados pelo projeto Prata da Casa ao apresentarem os seus 

trabalhos autorais e inéditos.  

Numa trajetória de dez anos, formou-se uma nova cena musical paulistana 

(GALLETTA, 2016). Como retratado na entrevista com Chico Buarque de Holanda, 

refletindo sobre o “Fim da canção” e que gerou certo incomodo a Romulo Fróes e sua 

geração, marcando em suas estéticas musicais, o que Lauro Lisboa Garcia chamou 

de “A era do não estilo”. 

Dentro desse contexto, ficou identificada a potencialidade para a criatividade 

do projeto Prata da Casa. 

E chega-se finalmente à compreensão sobre a educabilidade do Prata da Casa 

ao analisar a extensão e a natureza da controvérsia política dentro do campo, quando 

regido pelas políticas públicas voltadas para a música. 

E de forma particular, o projeto Prata da Casa configurou-se dentro das 

políticas culturais adotadas pelo Sesc e que têm como compromisso a 

democratização da cultura, o acolhimento das diversidades estéticas em 

contraposição à indústria cultural em vigor. Tal posicionamento, que pode ser dito 

como político, amplia a atuação do projeto e da instituição para a sociedade. 

Essa importante característica do projeto Prata da Casa pode servir como 

referência, sendo modelar para a formatação de outros projetos que acolham novos 

artistas e suas criações musicais. Passando a contribuir, dessa maneira, com a 

formação do campo da cultura e, em particular, da música, conferindo assim, o seu 

caráter de educabilidade. 

Educabilidade do projeto Prata da Casa entendida como “ação educativa 

transformadora”, comprometida em estimular um ambiente que favoreça a 

experimentação e a criação de novas ideias, gerando mudanças estruturais internas 

e externas, resultando em inovação. 

Cabe, aqui, relembrar a observação feita pelo crítico de música Israel do Vale, 

quando tratou sobre a importância do projeto Prata da Casa, dizendo que, por si só, 

este não dá conta da vastidão e das necessidades que o campo da música apresenta 
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porque à cultura e às políticas públicas cabe o entendimento que essas se relacionam 

com o mercado, com a gestão pública e com a comunidade.  

Por um lado, políticas públicas esbarram: na dimensão subjetiva dos artistas 

que criam cultura por meio das manifestações da arte, música, dança, circo, teatro e 

outras; nos agentes envolvidos na cadeia da produção cultural no âmbito público e 

privado; e na formação de público. E por outro lado, esbarram na dimensão 

burocrática, numa ordem de metodologia que inclui as normas, as estratégias 

organizacionais e operacionais. Porém as duas dimensões estão direta e 

profundamente relacionadas, principalmente quando tocamos no tema da criação 

cultural. Não há criatividade possível sem a relação entre essas duas dimensões. 

Em Alencar (1993, 1996), a criatividade implica um produto novo, seja uma 

ideia ou invenção original. Ou mesmo na reelaboração e aperfeiçoamento de produtos 

ou ideias já existentes. E apresenta, em suas dimensões, o indivíduo, o processo o 

ambiente e a obra, o que ficou evidenciado ao longo das análises das três categorias. 

Criatividade passa a ser complementada pelo entendimento trazido por Rosas (2008), 

ao apresentar o conceito, a partir das obras de Paulo Freire (1967, 1987). Criatividade 

pode ser interpretada como condição que remete à pessoa humana, em ação criativa, 

à clareza de que não há criação em si mesma, mas que, como síntese, decorre da 

história, de conhecimentos, da possibilidade de estar em processo de criação, que é 

maneira humana de fazer cultura. 

Por fim, a trajetória conceitual de criatividade, apresentada nesta pesquisa, leva 

ao entendimento sobre a necessidade de superação das abordagens que a 

apresentam como condição divina, como influência biológica de pessoas 

consideradas como gênios ou, até mesmo, como privilégio de poucas pessoas 

dotadas de certa inteligência superior. Por outras, que entendem a criatividade como 

condição humana e como ato de fazer cultura, criada pela coletividade, por meio das 

relações experenciadas no cotidiano, pela convivência proporcionada nos ambientes 

de trabalho, educativos e entre outros. Conforme encontrado nas abordagens de De 

Masi (2003), Gardner (1996) e Freire (1967, 1987). 

Assim, foi possível observar as orientações curriculares do projeto Prata da 

Casa, uma leitura de mundo possível de ser identificada em sua trajetória histórica, 

por meio dos sujeitos participantes do projeto, que, em interação, colaboraram para a 

sua criação.  
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Bem como, pela seleção dos novos artistas e de suas estéticas musicais que 

apontaram para a diversidade no território nacional e de seus apreciadores, 

identificados no público frequentador do projeto. Elementos que refletem a 

educabilidade do Prata da Casa porque, enquanto ação educativa transformadora, 

pretendeu que a participação dos diferentes sujeitos não fosse somente reprodutora 

e consumidora dos bens produzidos pela indústria cultural. E sim, críticos e 

transformadores de si (seres conscientes) e do contexto socio-histórico que 

participaram. Logo, sujeitos criativos.  
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Apêndice A – Entrevista com Gisela Maria Moreira Ferrari 

 

Entrevistada: Gisela Maria Moreira Ferrari83 

 

Boa tarde, estamos iniciando a entrevista para o mestrado Educação: Currículo 

com a entrevistada Gisela Maria Moreira Ferrari. E esclareço que o projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética e lembro que o termo de autorização foi enviado 

antecipadamente para você. 

O que no projeto Prata da Casa pode ser caracterizado como potencialidade e 

educabilidade para a criatividade? 

A pesquisa passa a ter como objetivos: a) Definir as dimensões da criatividade 

no formato operacional do Prata da Casa; b) Identificar as etapas que compõem o 

processo criativo do Prata da Casa; c) Observar as características possivelmente 

criativas, na equipe de trabalho.  

Perguntas para a integrante do Núcleo de Músic.a e Artes Cênicas (NMAC) 

Patricia (P): Antes eu quero deixar claro que como pesquisadora, estou 

seguindo o código de ética e o termo foi enviado e assinado. 

Eu vou ler para você, Gisela uma chamadinha para o projeto Prata da Casa. 

Na edição de outubro de 1999, da Revista E, encontrei a seguinte chamada 

para o projeto: “[...] dá continuidade ao trabalho que o Sesc vem desenvolvendo desde 

os anos de 1980, abrindo espaço para novos artistas. Conta com a apreciação de um 

crítico musical e um diretor artístico, definindo o gênero, o repertório, postura cênica, 

diferenciando o Prata da Casa de propostas similares”. 

Essa chamada já vai delineando o formato pensado para o projeto, mas no 

artigo de sua autoria para a revista E, você toca nas negociações feitas com alguns 

amigos para a definição do nome Prata da Casa. 

Fale mais sobre essas relações que são estabelecidas na criação de um 

projeto, do envolvimento de outros integrantes da equipe, suas características e da 

aprovação do novo projeto junto à gestão da unidade. 

 
83 Entrevista realizada pelo zoom em 20.09.2021, às 17h. Transcrição iniciada em 20.09.2021 e 
finalizada em 21.09.2021, às 18h, por Patricia Dini is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: 
Patricia Dini's Personal Meeting Room Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/8250149847?pwd=NW5EOUQ3QUZHdDJWZVIzN2hJQldWUT09. Meeting 
ID: 825 014 9847 Passcode: 7GkYTJ. 
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Gisela (G): Olha, na verdade, quando começou o projeto, não tinha um diretor 

musical só um crítico, ele fazia essa avaliação de postura cênica, repertório etc. Mas 

a ideia é que ele faria essa avaliação pós espetáculo. Em relação ao nome, a gente 

começou com aquelas bandas da época de lá pra trás e mostramos, isso foi feito em 

cinco dias, que é assim, tinha um músico que ele representava naquele momento que 

ia fazer o Prata da Casa anos depois. A gente mostrando a trajetória desses músicos, 

tipo assim, eu não lembro qual deles, mas tinha um músico que virou Titãs. A questão 

não é que nós viramos o músico num Titãs, mas era dar abertura pra ele virar... 

Então, se a gente não expõe, a gente não está respaldando em nada a carreira 

do músico. A gente começou, se não me engano pra abrir o Prata da Casa, isso deve 

ter na Revista E, em algum lugar, talvez tenha até aqui... Sossegando o leão, que era 

esse formato do artista de lá atras nesse momento... as bandas, acho que teve Ira, 

acho que eu não vou lembrar o nome de todas as bandas e daí tinha que ter um nome 

para a sequência disso, não ia ficar sossegando o leão. Numa conversa com o Sidnei 

Cecchini, ele falou e se a gente pusesse Prata da Casa. Ele sugeriu esse nome e eu 

achei muito legal porque eu queria muito fazer o projeto para novos, mas quem deu a 

ideia para o crítico foi o Paulo Bersan porque ele achava que o crítico ia dar um tchan 

no projeto. E tem todo um contexto de fidedignidade que é dar um espaço nobre que 

é o Pompeia, vamos dizer assim, que todo mundo queria. A gente pos uma data, tipo 

terça feira e sem cobrança de ingressos, justamente pra investir nesse pessoal. E 

então, o crítico deu essa cerejinha no bolo. E daí a gente ia revezando pra não ficar 

só um crítico, com uma única visão. E aí a gente passou a trocar de ano em ano, a 

gente chegou até a voltar (repetir) o Mauro Dias voltou o Calado voltou. 

P: o Bersan ele atuava como coordenador de programação? Como era? 

G: Não, ele era coordenador da Choperia e ele era meu chefe, eu tinha saído 

do teatro e fui pra Choperia, ele me convidou pra ir pra Choperia e aí fui pra ir fazer a 

programação lá. E aí a gente conversando (sobre o Prata), o primeiro nome que a 

gente pensou foi o Zuza (Homem de Melo), mas o Zuza queria participar do processo 

inverso, ele queria de tarde, no ensaio, essas observações de repertório, de postura, 

disso tudo e ele queria fazer o inverso, queria fazer à tarde, no ensaio. E a gente não 

queria porque na verdade, não era uma avaliação, era uma conversa que o crítico 

tinha após o show, assim, pra dar uma dica. Se eu não me engano, teria uma história 

assim, que agora não estou lembrando direito, não sei se foi o Calado, tinha uma 

banda que tocou uma música que ele achou que não tinha muito a ver... e aí ele 



123 
 

comentou com o cara e o cara disse que é o que todo mundo pede no show. Então, é 

assim, não é para mudar o repertório do cara, não era para mudar a essência dos 

artistas, é dar dicas e a pessoa vai andar pra frente ou não (se referindo ao novo 

artista).  

P: Gi porque eu estranhei quando eu encontrei na Revista E essa chamada, 

falando do diretor artístico e do crítico de música... aí eu fiquei na dúvida, puxa vida... 

eu não lembro em momento algum dessa figura, mas como encontrei na Revista, acho 

que vale retomar. 

G: Era só o crítico de música e nem lembro disso de diretor... eu não devo nem 

ter visto na época porque nunca teve um diretor musical... 

P: o bacana de você ter falado isso, dá pra perceber que o formato foi 

configurado com muita conversa. 

G: A foi, essa história com o Zuza, a gente chegou até pensar se seria algo 

mais proveitoso, mas a gente não queria fazer uma coisa imperativa, impositiva com 

o artista. A gente queria deixar o cara solto, não era essa a ideia, não era pra mudar 

nada. 

P: Então, tinha essa questão de como seria a curadoria do crítico 

G: Cada um tem um estilo, a gente não queria assim, Mauro Dias vai caminhar 

mais pro Samba, o Calado vai caminhar mais para o instrumental. E o fato, o que a 

gente queria é que esses críticos escutassem tudo, mais do que uma seleção. Tanto 

que a gente não gostava muito de nada indicado, a gente não aceitava indicações, 

não era assim que funcionava, era o crítico, aliás era o nome dele que estava ali. 

A ideia é que ele avaliasse todo o material para a gente ter uma resposta para 

os artistas. 

P: Quando você fala a gente, eu percebo que tem um grupo de pessoas 

dialogando com você, você consegue lembrar quem era do Núcleo de Música e Artes 

Cênicas... eu não lembro quem estava nessa época... acho que o Villas, Sergio Pinto 

ainda não estava... então era basicamente você, o Bersan, o Villas... 

G: Não na época que eu estava na Chopeira, eu iniciei sozinha e depois veio o 

Frank, escriturário e o Ricardo Ribeiro pra trabalhar como técnico comigo. Na verdade, 

as conversas giravam com os técnicos do teatro, com amigos, com músicos, de 

repente, a conversa com o crítico surgiam coisas boas. 

P: A conversa acaba colaborando para a construção do projeto. 
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G: Claro, ninguém faz nada sozinha e as pessoas que conversam é tudo 

convergente, era uma época que todo mundo tava dando uma força. Que era o 

começo de um projeto. Ninguém podia imaginar que o Prata... eu não sei se ele ainda 

existe. 

Naquela época era todo mundo convergindo pro mesmo objetivo que era 

atender esse pessoal (novos artistas). E no final, a gente acabou se dando muito bem 

porque virou um sucesso, sucesso de público. Até a gente ficou surpreso de alguns 

terem muito público e daí a gente começou a acrescentar na Mostra, o dia de maior 

público. Então, não ficava só a seleção do crítico, o primeiro dia (da Mostra), era de 

maior público. 

P: Quando você fala, todo mundo convergindo para dar oportunidade para os 

novos talentos, como era essa procura? Era voluntária? 

G: A gente já naturalmente recebia muita coisa. Aí o que a gente fez foi o de 

separar o que era o 1º. CD dos demais. Tanto que muita gente a D. Tetê tinha 78 anos 

e foi uma coisa que a gente pensou em reunião com o crítico também. O critério qual 

é: até o primeiro CD. Ela está até o primeiro CD? Então nós vamos aceitar. Tanto que 

mais para frente, hoje acho que não é nem mais CD... quando começou a entrar EP, 

etc, a gente ia eliminar isso... mas a gente resolveu bancar isso de até o 1º. CD, se 

não ia ficar uma coisa de dois pesos e duas medidas... mas ela tem 78 anos e não 

pode? Pode! Mas aí quando o projeto começou a pegar, a gente tinha matéria e até 

um pouquinho antes de eu sair da Pompeia (Gisela fala do momento que foi convidada 

a coordenar o Núcleo de Música e Artes Cênicas no Sesc Vila Mariana, em 2010), eu 

lembro que a Folha deu uma página inteira do projeto... e no fim, (a gente) tentou 

segurar semestral (a Mostra Prata da Casa) e no fim passou a ser anual e eu não 

achava que era demais... eu particularmente achava que era assim: pelo contrário a 

nossa postura tinha que ser essa mesmo, de expor o cara (o novo artista) porque às 

vezes quando você ia chamar pra fazer a Mostra, a banda nem existia mais... e além 

de exibir na Mostra, que era semestral, a gente ia pegar projetos nossos. Não sei se 

a palavra é essa, credibilidade, notoriedade, a gente chamava um Prata da Casa, as 

vezes a gente acabava se enganando, não era bem aquela pessoa praquela proposta, 

mas era outra maneira de você expor, né. 

A gente já tinha um projeto que era maior na cabeça, então você já sabia o que 

ia fazer (no projeto), então era por o (artista) do Prata pra expo-lo novamente porque 

é só assim que as pessoas vão conseguindo engatar. De repente, no próprio Sesc, se 
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você (o artista) faz um show, só ia fazer outro daqui há um ano, então, tinha que ter 

um motivo pra gente estar expondo eles de novo. Diferente, da Mostra que era 

pensado mesmo para ele (artista do Prata). Outra coisa que aconteceu e que era uma 

proposta que a gente não queria era colocar 2 (artistas) do Prata no mesmo dia e foi 

algo que a gente segurou porque o cara (artista) tem o sonho de se apresentar 

naquele dia, num espaço como o Pompeia, todos nós sabemos e não é porque eu 

trabalhei lá e você, mas todos nós sabemos que é um lugar super privilegiado da 

cidade de São Paulo, que tudo acontecia ali, até nisso a responsabilidade aumenta, 

você tem que ficar mais criteriosa porque todo mundo fala, na época do Fabio 

Malavoglia... eu falava pior ainda... porque você tem que manter aquilo que eles 

fizeram... é mais responsabilidade ainda... e o Prata não afetava ninguém na 

programação porque era numa terça, um dia que a gente podia usar pro cara (artista), 

a luz era dele, ele ia fazer um cenário pra ele, era tudo dele (o palco). Era tipo Porta 

da Felicidade (se referindo ao programa de TV que realiza desejos dos participantes), 

é o seu dia, você vai fazer tudo do jeito que você quer, com estrutura, num espaço 

superbacana e por isso que eu não queria dois no mesmo dia, entendeu? 

Porque daí, ia travar cenário, luz, daí fica mais precário. 

P: Gi, quando você fala, queria dois por dia e no cotidiano no Sesc a gente luta 

por espaço mesmo, são tantos projetos e faz parte da nossa maturidade profissional 

e como empresa mesmo. Então você se lembra como foi aprovar um projeto como o 

Prata da Casa no Pompeia, foi simples? 

G: Então, eu não lembro como é que foi, o que, te juro que não lembro, mas 

como eu queria um projeto pra novos e o Paulo que era o coordenador também queria 

e tudo ficou mais fácil. Então tudo convergiu, mesmo o gerente que se eu não me 

engano era o Batisttelli... Mas também o que tem nessa história, a gente fez direito, 

eu acho...que além de a gente fazer tudo que fez para os caras (os artistas), a gente 

pagava um valor (de produção) que a gente achava razoável, também não era um 

valor exorbitante o que a gente gastava, a gente pagava o excedente de som, de luz, 

de tudo que precisasse, foi tudo muito moderado também. Não era uma coisa que a 

gente gastava 1 milhão de dólares...  

Eu não lembro direito, mas na minha cabeça, eu tive uma certa dificuldade em 

manter (o projeto) do jeito que era, mesmo ele dando certo. Eu sempre falei sobre 

quem deu o nome do projeto porque num certo momento, deram o projeto como meu 

e eu sei que o projeto não é meu... qualquer um (projeto) não era nosso, né, Nega? A 
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gente fazia pelo prazer de fazer o projeto... eu acho que era assim, eu fiquei 20 anos 

lá no Pompeia e ninguém acreditava que eu consegui ficar 20 anos lá e feliz. E voltava 

de férias feliz, eu adoro minha equipe e adorava o que eu fazia. 

P: Muita oportunidade de criação, né Gisela? 

G: sim, de criação e de realização, né? Que daí quando você vê pronto, a gente 

fez cada coisa linda! Mas a gente esbarra muito nisso, não estou falando que aquele 

que queria cortar, de pôr etc., tava achando que era glória demais, não é isso... muito 

pelo contrário, eu nunca fui uma pessoa de falar na primeira pessoa: eu fiz, muito pelo 

contrário, eu sempre (disse) nós fizemos... porque acho que é assim, ninguém faz 

nada sozinho, é um chavão, pelo contrário a gente tem retorno desse povo todo. 

P: Gi, o artista se deparava com o Pompeia que era e ainda continua sendo 

uma referência pra cultura e da música da cidade, brasileira, no que diz respeito a 

espaço, palco, luz e som. E naquela mesma matéria que v. escreveu, você fala que é 

realizar sonhos e os sonhos se deparavam com as condições burocráticas e 

administrativas que o projeto também pedia. E aí a pergunta é, você não acha que é 

necessário pro novo músico que está iniciando carreira e que pretende se 

profissionalizar, ele ter que conhecer essa parte burocrática? 

G: Sim, ele tem, mas isso implica em ele ter um empresário... e essa que é a 

questão porque eu acho que ele, o músico tem que ter essa licença, de criar e fazer e 

essa parte burocrática que é muito chata, ficar para outro alguém... não pro próprio 

músico. Mas eu acho, não sou do legislativo (referindo às leis), se eu tivesse que fazer 

uma lei, eu aliviaria pra quem está começando porque é claro que um cara que vai 

ganhar pouco no começo, é grana que ele vai investir e que poderia investir em outras 

coisas. Eu acho que pra quem é novo, tinha que ser aliviado as leis e a burocracia. Eu 

acho assim, engatou, aí sim, começa e aí eu acho que o próprio cara... agora, o fato 

de ele (o artista) participar disso, eu não acho que é legal não. Eu acho que vai distrair 

ele e particularmente, acho chato, mesmo sabendo que é obrigatória. Tanto que 

depois do show, você não fala com o artista (sobre demandas burocráticas), você fala 

com o empresário e com o produtor... porque nessa parte, ele não precisa estar nessa 

história, o cara tá concentrado, um nervosismo, acho que é um certo respeito que a 

gente, tem que ter naquele momento, então... é uma coisa boba, mas reflete isso mais 

ou menos da burocracia... 

Ele (o artista) não tem que se deparar com a burocracia, a gente que faz o 

projeto também não gostava muito... eu acho né (rindo), quando o projeto era muito 
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grande, naquela época, a gente até tinha todos os setores (da unidade) envolvidos, 

cada um faz a sua parte e viabiliza a sua parte... o pessoal da administrativo, da 

alimentação, vira um combo e está tudo voltado para um mesmo lado e é of course 

que um cara (artista) novo não tem toda essa estrutura e por isso que eu acho que as 

leis deveriam ser mais levezinhas pra eles, não querendo proteger, eu acho que uma 

hora ele vai ter que saber... se ele ganhar 1 milhão de dólares por mês, ele vai ter que 

saber administrar a grana dele... e vai ter que ao menos está a par do que está 

acontecendo, do que está entrando e do que está saindo para não levar balão também 

(gíria que se refere a não ser passado para trás, ser enganado) porque já aconteceu 

isso com artista grande de levar balão do empresário. 

P: Gi, eu vou voltar de novo pro seu artigo porque ele é muito rico em 

informações, você conta que veio de uma experiência de uma casa de espetáculos, 

que também era uma referência de casa de shows pra cidade. Você consegue 

diferenciar essa casa do Sesc Pompeia e do Prata da Casa? 

G: Na verdade, não era uma casa de espetáculo, era um clube prive, do Ricardo 

Amaral que estava fazendo shows, era uma estrutura pequena e lá seria impossível 

fazer qualquer coisa de Prata da Casa porque era uma relação mais comercial. Já no 

Sesc você conseguis ter subsídio e eu chamava esse projeto (o Prata da Casa) e o 

Instrumental de investimento, com certeza não vai ter o retorno (financeiro), não teria 

ingresso de graça (no clube prive) e aí, seria uma questão mais de um pensamento 

comercial, não da gente com o artista, mas v. tem que ter retorno de público e 

consequentemente de grana. O instrumental que a gente fazia, era mais figurinha 

carimbada porque requer... lá não era uma casa de investimentos (no sentido que ela 

falou anteriormente sobre o Prata) era uma casa de show. 

P: Ter um projeto como o Prata da Casa é importante para novos talentos 

porque estão começando carreira e como que disputa espaço com grandes nomes. 

Então, queria que falasse mais sobre o seu sonho de dar oportunidade para novos 

talentos que o Prata da Casa trouxe. 

G: Primeiro a gente fez tudo pra evitar escutar um não, o que não acreditava... 

a gente escolheu uma terça, o artista queria escolher um artista de renome para 

participar do show, então a segunda e terça é mais sossegado, também foi pensado 

nisso, o fato de a gente poder dar toda a estrutura para eles. Não era o fato de pegar 

uma banda nove e falar aí, canta... não era isso, a gente queria que ele fizesse o show 

da vida dele, que viessem outros, mas que queria ser o mais marcante na carreira 
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dele, mas o fato de ser no Pompeia... se falava muito naquela época. E poderia até 

acontecer em outra unidade, mas a Pompeia era a Pompeia e a gente escutava até 

de chefe nosso dizendo isso. Todo mundo respeitava e respeita o Sesc Pompeia. 

Então, saber que o cara foi selecionado, era uma terça feira, a noite vai ser dele, eu 

acho que é tudo que o cara pode ter... e poder ofertar e a gente ainda tá pagando, a 

gente não falava você vem, faz seu sonho e não vai ganha nada. A gente tinha uma 

tabela, se o cara era solo, se era com banda, se a banda era maior. A gente tinha um 

teto, criamos até uma tabela pra não ser injusto com ninguém, trouxemos do Rio, de 

Minas de outros lugares, tinha a tabela mais o custo (produção transporte, hotel), por 

exemplo, a gente dava ônibus-leito se ele quisesse converter em áreas, fazia do jeito 

dele, que achasse melhor, o hotel era igual, não tinha uma diferença, o camarim era 

igual dos outros artistas que passavam pelo Pompeia). È esse respeito que a gente 

tem que ter com o sonho de alguém, era o que te falei, teve banda que sumiu, acabou 

a banda, mas teve gente que foi. Não quero te dizer que o Prata teve a ver com isso, 

por exemplo: Vanessa da Mata, não acho que foi o projeto que alavancou a vida dela, 

não acho que seja isso, mas a gente expôs, acho que é assim, não é um Quinteto, 

virou uma coisa bem bacana pra eles, estar naquele espaço. 

Então, acho que o número um é o espaço, o Pompeia, a gente pegou a 

Choperia, era um espaço que não precisava parar, como o teatro que tinha montagem 

de cenário e tinha que parar..., então essa questão de manter toda a terça, acaba que 

você vai conseguindo... exemplo, tinha um senhorzinho que ia toda terça, você acaba 

formando um público. 

P: Você lembra quando a gente foi pega de surpresa com público, muito 

público, e lembro que tinha a mudança da Internet. E quero entender de você, se 

achava que a internet já estava formando público para esses novos grupos. 

G: Com certeza, com certeza. Era até um concorrente nosso (rindo)... 

exatamente, você falou disso e eu não lembrava, a gente não imaginava que ia ter 

tudo aquilo e era por causa da internet, hoje, é tudo muito democrático porque 

qualquer pessoa pode fazer um vídeo, a coisa viralizar e a coisa acontecer... sem 

nunca ter ido num palco. Mas aí, é a questão da tecnologia, acho bárbaro, claro. 

Não sei como é agora, mas tinha ideia de transmitir... 

P: A pandemia acelerou esse processo... não com o Prata porque eles iam 

retomar o Prata no início do ano passado, já estavam fazendo as chamadas pros 

grupos, mas veio a pandemia e o Prata ficou suspenso... 
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Voltando no crítico de música, você acha que tinha uma intenção educativa ter 

um crítico de música com uma banda nova? 

G: Não sei se educativa, mas não sou artista e eu fico imaginando que essa 

coisa do crítico estar presente e fazer essa avaliação entre aspas porque já te falei 

que era um bate-papo, era uma coisa de puxar a pipa do cara, meio de ele entrar na 

realidade do estava fazendo, era um papel de dar um toque pra ele, não ser cricri, 

mas de dar uma dica e não era uma coisa impositiva porque o cara é dono da carreira 

dele e ele faz o que quiser, mas era o fato de ... a gente pegou nomes de quem já 

tinha nome no mercado da música e ele foi selecionado pelo crítico tal, isso já era uma 

honra também pra ele (artista)... eu acho que é como veja bem se isso é mesmo, não 

posso dizer que a opinião do crítico vá prevalecer porque o cara pode estar 

equivocado... mas enfim, é ter um outro olhar, na verdade, daquilo que ele está 

fazendo. Mas eu só via a coisa boa assim, pros caras, normalmente eles voltavam pra 

ver show de outro e sentava na mesa, batia papo, trocava ideia com o crítico. 

Acho que tudo isso foi só mais pra contribuir mesmo, eu acho que essa era a 

cereja do bolo porque dava também, não vou dizer credibilidade porque acho que a 

gente não precisava, eu acho que todo mundo ali de técnico tinha competência, eu 

acho que a gente não ia ter tempo de ver todo o material. Mas eu acho que todos os 

técnicos iriam ter competência de fazer isso.  

P: era mais a questão de dar oportunidade de diálogo para as pessoas que 

transitam na música, né? 

G: É! 

P: Público, eu como técnica tinha uma expectativa, não sei se você como 

coordenadora via isso também. 

G: Claro que no começo a gente não contava com aquele público cativo, foi 

uma coisa que a gente teve que investir pra ter um retorno. Mas o fato de não ter 

cobrança, tinha o público da pp unidade, que entrava pra tomar um chope e acabava 

ficando... depois de um tempo com um público mais consolidado, mas isso também 

não era um problema, por isso que eu falo que esse projeto, tudo se direcionava para 

uma coisa só, a gente sabia que tinha um cara do esportivo que entrava e saia, mas 

que também podia ficar... então assim, era uma coisa que a gente queria que tivesse 

público, mas a gente contava com o próprio artista de também trazer o papai, a 

mamãe, a vovó e o vovô, os amigos e assim, o fato de não ter cobrança de ingresso, 

era muito mais fácil convidar um amigo, isso a gente também contava com o 
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desempenho deles, eles também tinham que ajudar na divulgação, a gente fazia 

filipeta naquela época, era uma das estratégias que a gente tinha, a gente divulgava 

na Praça Benedito Calixto, a gente divulgava em outras casas também, a gente tinha 

isso, e também contava em sair na imprensa, a gente sempre contava com isso. 

Eu não lembro da gente ter tido cobrança pra ter público no Prata porque era 

diferente de fazer um projeto, como por exemplo o 3ª. via, entrei na Choperia e não 

tinha uma pessoa e falei aqui jaz o 3ª. via (rindo)... acabou de acabar... e o Prata 

nunca aconteceu isso de ter 1 pessoa e a gente tinha essa cumplicidade com o artista 

que também queria público. 

Tanto que isso não era um critério que o projeto se perpetuou e você não acha 

que cumpriu o seu papel, quando você pensa num Quinteto, Curumim e Romulo 

Fróes... 

Por isso que falei sem pretensão nenhuma, a gente fez tudo certo, a gente 

cercou com os artistas, com gerência com os colegas, todo mundo que trabalha fora 

de lá, gosta do Prata, a gente fez bem-feito, por isso que se perpetuou também, a 

gente pode dizer que teve uma falha ali e outra lá, mas a gente sempre foi corrigindo 

com o tempo, não ficou uma coisa estática. 

Então assim, eu acho que o Quinteto já tinha um certo público, tanto que 

encheu a Choperia, então eu não consigo responsabilizar o Prata porque ele já tinha 

um certo sucesso, o que eu acho, a gente deu oportunidade que eles fizessem o show 

num lugar bacana, eles fizeram a luz que eles quiseram, o cenário que eles quiseram, 

puseram o figurino que eles quiseram, eles se projetaram nesse show e saíram numa 

matéria no jornal, coisas que não aconteciam com eles, é tudo muito diferente, embora 

tivessem muito público. Eles estão participando de um projeto e não de um showzinho 

de fim de semana, não estou dizendo no pejorativo.  

Estão fazendo um show que eles vão acontecer, isso que eu falo de expor, é 

esse pontapé. Não dá pra responsabilizar o Prata que ele é responsável pelo sucesso 

do Romulo, do Curumim... do Quinteto, da Vanessa, Ceumar... eu acho que assim, o 

fato de a gente expor. Imagina D Tetê, vem lá de cima, provavelmente o produtor dela 

falou... daí vem pra São Paulo, no Sesc Pompeia, a questão é o fato de você dar a 

oportunidade... pra mim eu não conto se a gente teve glórias de ter transformado 

alguma carreira, não é essa conta, é a gente ter participado disso, de dar um ponta é 

na carreira desses caras... é um sonho nosso... a gente fazer isso por eles. 
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P: E eles confirmam isso, quando a gente lê matérias, entrevistas e até no 

documentário dos 10 anos do Prata, eles confirmam isso que você está falando e 

entendo que cumpriu o papel porque eles fazem parte da construção da nova música 

brasileira e isso é lindo de ver, eles construíram uma nova cena da música. 

G: E nós, marcamos uma época porque a gente tem antes e depois do Prata 

da Casa, como projeto de música no Sesc. Esse marcou pela longevidade dele, deu 

certo porque tinha gente que dizia já deu e não porque é uma fonte, eu dizia que a 

todo dia nascia mil músicos (rindo) porque não acaba, é inesgotável! Tudo isso é fruto 

do que não tem muito o que falar nada, mas isso aqui... 

P: E eu acho que é um projeto pra uma vida infinita, é isso que você está 

falando, novos artistas surgem e isso não quer dizer que vão alcançar uma carreira 

de tanto sucesso, mas muitos chegaram lá e outros não. Mas o barato foi eles terem 

passado pelo projeto e terem esse contato com tudo que o projeto oferece. 

G: É meio isso, o fato de participar do projeto e depois que o projeto pega 

porque tinha tanto material... antes vinha aleatoriamente e depois quando o projeto 

começou a fixar, a ter visibilidade, era envelope endereçado direto pro Prata da Casa. 

E ainda assim, senão o cara ia lá no show e levava lá. E consolidou por isso não tem 

muito o que falar, não existia nenhum argumento, a questão da Mostra eu tive que 

abrir mão, mas ainda assim continuou e a questão é: Por que terminaria? 

P: Acho que cumpre uma missão primeira do Sesc, a democratização da 

cultura. 

G: é essa a função do Sesc e até da gente também! Porque eu lembro que uma 

vez. Fui na radio musical, com o Maurício, cara v. já ouviu um CD da Ná (Ozetti) ele 

não conhecia e foi procurar e tocava direto. Então é questão de expor e eu não levo 

nem pra esse lado de descobrir talentos... não é isso, a questão não é contabilizar 

quantos talentos, a questão não é essa, é dar um espaço para as pessoas, elas têm 

que ter esse espaço, no Pompeia, melhor ainda... que é tão visado etc. É isso, acho 

que é meio que o nosso papel e como também teria que ter em outras coisas, por 

exemplo o instrumental, acho que é uma coisa que a gente tentou bastante, de expor, 

expor, expor porque tem muita gente boa e por ser instrumental, daí que não vai pra 

frente mesmo...  que é muito mais difícil a carreira, só quando ele está lá em cima que 

ele enche uma casa, um lado (se referindo a um dos lados da plateia do teatro do 

Pompeia), quiçá dois... 
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P: Eu estou satisfeita, muito bom... 

G: Se precisar, pode me chamar... 
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Apêndice B – Entrevista com Israel do Vale 

 

Entrevistado: Israel do Vale84 

 

Israel, boa tarde. 

Nós iniciaremos a entrevista com o jornalista Israel do Vale85, para o projeto de 

pesquisa intitulado “De tudo se faz canção”: processos criativos do Prata da Casa, 

que faz parte do programa de pós-graduação em Educação: Currículo da PUC-SP. E 

esclareço que o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e lembro que o termo de 

autorização foi enviado antecipadamente para você. 

O que no projeto Prata da Casa pode ser caracterizado como potencialidade e 

educabilidade para a criatividade? 

A pesquisa passa a ter como objetivos: a) Definir as dimensões da criatividade 

no formato operacional do Prata da Casa; b) Identificar as etapas que compõem o 

processo criativo do Prata da Casa; c) Observar as características possivelmente 

criativas, na equipe de trabalho. 

Patricia (P): Na edição de outubro de 1999, da Revista E, encontrei a seguinte 

chamada para o projeto: “[...] dá continuidade ao trabalho que o Sesc vem 

desenvolvendo desde os anos de 1980, abrindo espaço para novos artistas. Conta 

com a apreciação de um crítico musical[...]”. 

Em 2003, você foi convidado para fazer a curadoria compartilhada do projeto 

Prata da Casa. 

1. O que cabia ao curador? 

2. Como era a relação do curador com a equipe técnica do Sesc Pompeia?  

3. E com os artistas? 

Israel do Vale (I.V.): Muito bem. Obrigado pela oportunidade de revolver a 

memória afetiva. Foi um trabalho que fiz com muita alegria e deixou boas lembranças. 

 
84 Entrevista realizada, dia 23.09.2021, às 14h30. Primeira Parte. A entrevista foi continuada em outra 
data, devido ao seu prolongamento ter se dado pelo calor das emoções do entrevistado e desta 
pesquisadora, avançando o horário previsto.  
Transcrição realizada em 26.09.202. Patricia dini is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: 
patricia dini's Personal Meeting Room. Join Zoom Meeting. Disponível em: 
https://us04web.zoom.us/j/8250149847?pwd=NW5EOUQ3QUZHdDJWZVIzN2hJQldWUT09. Meeting 
ID: 825 014 9847. Passcode: 7GkYTJ.  
85 crítico de música. Jornalista, com trinta anos de carreira. Membro do FNDC, foi presidente da Rede 
Minas e da Associação Brasileira de Emissoras Públicas Educativas e Culturais (Abepec) e editor-
adjunto do caderno Ilustrada, na Folha de S. Paulo. 
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O papel do curador, não especificamente o feito no Sesc Pompeia, é uma espécie de 

diálogo entre os conceitos e objetivos da instituição que abriga determinadas ideias e 

propostas e a sociedade, usando a criação artística como uma linguagem que 

estabelece conexões entre as várias visões possíveis e os vários interesses que 

podem girar em torno de uma tentativa de organizar determinados pensamentos 

estéticos. 

No caso do SP, o curador No Prata da Casa especificamente ele tinha um papel 

essencial, no porte de uma instituição como o Sesc, ela é naturalmente muito 

demandada pelo setor cultural, pela sociedade de um modo em geral. De um lado o 

público tem expectativas, ele quer muito ver o artista que ele gosta e o Sesc tem essa 

característica de levar com uma estrutura que está acima da média da realidade do 

país, artistas de carreira já muito consolidada a um preço popular, então isso por si já 

gera muitos apelos e interesses. Agora, um projeto com essas características (o PC), 

quando o objetivo é jogar luz para artistas que ainda não são conhecidos e 

reconhecidos, o Sesc acaba ampliando o seu escopo de atuação, prestando um outro 

serviço para a sociedade que é criar um parâmetro de comparação muito benéfico 

para o desenvolvimento do setor cultural. 

Quando o Sesc maneja uma programação com grandes nomes, você já carrega 

em si, um lastro de credibilidade, que você numa situação dessas transfere a outros 

artistas que ainda não tem o mesmo nível de reconhecimento, quer dizer, do ponto de 

vista do posicionamento estratégico, do artista é uma oportunidade rara. Tanto no 

ponto de vista do encontro com novos públicos, ou seja, da formação do público, 

quanto do ponto de vista da acolhida da mídia. Um evento que chega numa redação 

com a marca Sesc, ele é recebido de uma maneira mais generosa pelos jornalistas 

em geral, não se desconsidera um evento, qualquer que seja, que seja realizado pelo 

Sesc.  

E como São Paulo é uma cidade de muita oferta e tem muita gente de vários 

lugares do Brasil que busca o seu lugar ao sol, mudando inclusive para São Paulo. 

Essa possibilidade de se distinguir no meio da multidão, ela é potencializada num 

projeto com essas características, com uma vantagem que é ela não é capaz de 

contornar todos os desafios que estão envolvidos nesses termos de artista, mas é 

uma vantagem de saída que é o fato de você tocar com condições técnicas de 

altíssimo padrão, profissionais especializados, com uma infraestrutura no seu entorno 

que é admirável, que o artista independente muitas vezes ele não encontra no dia-a-
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dia, dessa construção, nesse percurso de afirmação de uma carreira. Então, isso é 

uma vantagem competitiva, digamos assim, diante de um mundaréu de artistas que 

estão buscando espaço e algum reconhecimento, estão buscando se conectar com 

novos públicos. No caso, do Prata da Casa, vale acentuar que nós estamos falando 

de um período na história que as redes sociais não tinham o seu vigor, e que tem seus 

prós e contras, tem um efeito colateral do que se pode viver hoje, tudo muito demais 

na nova ordem digital, mas a verdade é que naquele momento, a presença digital pro 

artista ainda era muito tímida e os espaços nos veículos de comunicação, não eram 

menos disputados que agora, mas eles eram disputados de uma outra maneira. De lá 

aconteceram muitas mudanças e o mundo mudou e o mercado da Comunicação ainda 

está tentando se reinventar e se reacomodar para dar conta desta nova dinâmica. E 

a gente tá falando de uma característica que não só tinha importância nesse momento 

esse papel da curadoria como talvez vá ter cada vez mais importância porque o 

volume de produção e de conhecimento em geral, de trabalhos artísticos, ele só se 

multiplica. Então, cada vez mais o desafio é encontrar num palheiro, as coisas que 

merecem mais atenção um pouco maior, uma atenção especial. Agora, tem um 

desafio, pra concluir o raciocínio, que é da mesma maneira que era difícil se conectar 

com o público naquele momento, mesmo com um aliado estratégico que era o Sesc, 

com um atalho deste, com o referendum que o Sesc empresta. Hoje o artista tem 

muito mais autonomia da capacidade de manejar ferramentas de comunicação, pelas 

mídias sociais, pelo próprio Youtube, mas a concorrência também se multiplicou. E a 

gente ainda vive na prática um peso muito grande que ainda interfere no julgamento 

do público médio que é o peso que o mercado coloca quando ele resolve investir em 

determinados filões, em determinados segmentos que podem ter mais apelo, uma 

linguagem mais popular, que gera um retorno mais imediato. 

Então, o desafio do Sesc e do artista independente são muito parecidos ainda, 

que é como criar conexões com o público que não te conhece ainda. Isso naquele 

momento também era muito notável, não basta estar em São Paulo, para um artista 

de fora de SP especialmente, isso em si já tinha um valor imenso, eu ouvi muito isso 

de artistas que tiveram a oportunidade de tocar no Prata da Casa, já tinha artista que 

já foi de mala e cuia quando foi tocar no Prata da Casa, mudou para SP a partir do 

show que fez o PC, com a visão de que agora eu tenho que aproveitar a oportunidade 

e investir aqui, abriram uma porta valiosa pra mim, né. Mas isso por si, não é capaz 

de sozinho como uma ação isolada, transformar a realidade do artista independente. 
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Agora, não há muitas outras portas que podem abrir caminhos e apontar atalhos tão 

marcantes como as portas que são abertas pelo Sesc. 

P: Se a gente for voltar lá nos anos 2000, a gente tinha um panorama das 

grandes gravadoras que já era um desafio, mas a gente tbm. Vive o momento da 

internet, da música estar disponível pra todo mundo e não só a música (existente), 

mas a produção, a criação da música... isso serviu como um facilitador... e 

conversando e resgatando momentos com a Gisela, coordenadora do projeto, naquele 

momento ela entendia a internet como uma concorrente do Prata porque o público 

estava ali, buscando as músicas ou mesmo os aristas independentes que estavam 

conseguindo disponibilizar o seu trabalho na rede, ela entendia que poderia ser um 

impeditivo de ter o público presencialmente... mas por outro lado, a gente se 

surpreendia também, em algumas apresentações do Prata, com a vinda de um público 

inesperado e a gente conseguia entender que era um público que já estava seguindo 

o novo artista nas redes (na internet).  

I.V.: Agora para além desses dois grandes desafios daquele momento, não sei 

se você teria condições de falar um pouquinho sobre políticas públicas pra atender 

essa demanda de novos artistas? 

Tem mil questões aí que estão implicadas como pano de fundo, mas vamos 

pensar aí a partir do próprio Sesc.Não é uma ideia incomum e não é de hoje, por ter 

muitas unidades maravilhosas e espalhada na cidade e ABC. Há muito tempo a gente 

ouve dizer que o Sesc é o Ministério da Cultura em São Paulo... Mas porque tem uma 

política que é muito visível em sua programação, fruto, sem dúvida nenhuma de Danilo 

Santos de Miranda grande pensador, grande humanista, Acho que esse legado do 

Sesc é uma referência para os Centros Culturais em geral pelo Brasil afora. 

Agora, do ponto de vista das políticas públicas, da efetividade do que a gente 

esperaria que fosse papel do poder público, no âmbito municipal, no âmbito estadual 

e no âmbito federal, eu acho que o Sesc está há mil anos luz, no pensamento e na 

ação, sobretudo, a gente na administração pública, eu tive algumas passagens aqui 

por Minas, no campo da Comunicação pública e no Rio de Janeiro, por parte da equipe 

que estruturou a TV Brasil, eu vivi isso com muita clareza, a dificuldade que é você 

fazer girar a roda e transformar ideias em ações... 

Na administração pública, não basta ter bons projetos, não basta ter bons 

profissionais, não basta ter dinheiro, você tem que manejar uma conjunção de forças, 

que é tão improvável que se materialize, na mesma direção ao mesmo tempo, num 
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mesmo padrão, que quando uma coisa realmente se concretiza lá no final, como ela 

foi pensada na origem, é quase um milagre. Mas isso também é parte do processo de 

aprendizado na lida do campo da cultura. A gente trabalha, graças aos céus uma 

característica que é vital pro ser humano, desde sempre e cada vez mais que é o 

manejo de habilidades como o improviso, como a criação, a criatividade... o exercício 

de tentar enxergar ou materializar novos possíveis. 

P: É bem interessante você trazer isso como contraponto do Prata da Casa. 

Quando eu falei com a Gisela... 

I.V.: Eu estou emocionado aqui. 

P: É, a gente fica, mas fica à vontade se você quiser parar um pouquinho, a 

gente para tá bom? A gente fica mesmo né? Enfim, como foi para ela, enquanto 

coordenadora, como foi aprovar um projeto como o Prata da Casa. E ela fala: Tudo e 

todos estava convergindo para aquele propósito, mas tinha-se o desejo de fazer, de 

concretizar... e aí, trazendo de volta para aquele momento do Prata da Casa, eu não 

sei se você consegue lembrar da sua relação com a equipe técnica? 

Os diálogos que eram estabelecidos, no sentido de ver critérios, como era com 

a equipe técnica, até de proposição que você estava fazendo e trazendo pra curadoria, 

e a sua relação, em particular com os artistas que você escolhia? 

I.V.: Eu acho que, eu diria que foi um grande privilégio, num sentido... (começa 

a chorar). 

P: Fez muito Israel! O choro é de alegria ou de que poderia ter feito mais, tanto 

no Sesc como na esfera pública? 

I.V.: É as duas coisas...  

Patrícia: Mas você colaborou muito, como continua colaborando ainda... 

I.V.: Me perdoa, vou me recompor ainda... mas o que eu dizia era o seguinte... 

o que, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista como curador, você se sentir parte de 

uma construção... (ainda emocionado), trabalhando sempre com gente 

comprometida, competente e dedicada, é uma alegria, é um momento raro, sabe... e 

um privilégio, é nesse sentido, você ter a retaguarda de uma estrutura que é admirável, 

você ter gente séria não só ao seu lado, mas dando todas as condições para que você 

faça o melhor trabalho, encorajando a ousadia, por exemplo, encorajando a 

experimentação e te dando condições de fazer isso com muita liberdade e muita 

autonomia, acho que isso é valiosíssimo. 
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E é um desafio permanente da gestão de espaços culturais porque por mais 

que se queira e se tenha desejo de investir na experimentação, ser gestor em espaço 

cultural também é muito complexo, desse ponto de vista, se você não tem recursos 

assegurados ou patrocínio ou recursos que financiam o Sistema S ou se vira e mexe, 

se tente sabotar isso também... mas você trabalhar com um risco e não ter a roda de 

um espaço girando, do ponto de vista da gestão mesmo, fazer funcionar, ou seja, dar 

a capacidade para a manutenção de todos os recursos que são necessários, para 

manter o espaço cultural em funcionamento, você manter as contas em dia, ter uma 

previsão orçamentária, uma reserva mínima que permita, por exemplo, dar conta de 

alguma eventualidade, uma telha que quebra, um vazamento, é muito desafiador... 

Eu trabalhei dois anos com o grupo Galpão aqui em Minas Gerais e eu vi isso 

tudo de dentro... tenho grandes amigos ali e outros que trabalham com gestão cultural 

e vejo o nível de dificuldade que é, justamente porque a gente não tem políticas 

públicas consistentes que sejam capazes de darem o mínimo de base para que esses 

espaços sejam capazes de funcionar adequadamente. 

Essa dinâmica das leis de incentivo, ela consagrou uma distorção, o setor 

cultural hoje (acho que eu estou derivando um pouco do nosso assunto...) 

P: Não, mas eu acho que faz todo o sentido... 

I.V.: Mas o que eu diria, e aí eu falo um pouco também como pesquisador, esse 

é um tema que me interessa muito, eu comecei a aprofundar isso para um livro que 

eu comecei a escrever e acabei engavetando, um projeto que eu, ainda vou 

desengavetar uma hora dessas, que é a tentativa de enxergar com mais clareza o 

processo de soluções de gestão pública e aí não estou falando só de leis, mas de todo 

o arcabouço de engrenagem no setor cultural. Mas as leis de incentivo têm papel 

importante no que se tornou a dinâmica cultural no Brasil.  

E nós viramos, tristemente reféns de uma ferramenta com a lei de incentivo que 

acabou se confundindo com a própria política. Hoje os órgãos de gestão no campo da 

cultura, as secretarias, as diretorias são muito responsáveis pra organizar a demanda 

do setor e direcionar essa demanda reprimida para a lei, como se isso fosse o 

suficiente. Isso só não é suficiente como gera distorções e agrava distorções...as leis 

de incentivo e as de renúncia fiscal são fundamentais para que a roda continue 

girando, não é possível abrir mão mais dessas possibilidades, mas elas são muito 

pouco diante do que é a complexidade da dinâmica cultural, não só no Brasil, mas 

para qualquer lugar no mundo. Elas nunca vão ser capazes de dar conta da vastidão 
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de ideias e de propostas e de formatos, de modelos de execução de eventos, de obras 

criativas de uma maneira geral. Então eu acho que a autonomia financeira do Sesc, 

ela é também um privilégio, ela permite executar no tempo adequado com muito mais 

segurança e agilidade, o que o setor cultural e o artista, em geral não consegue. 

Eu estou trabalhando nesse momento, entre outros projetos, também isso é 

uma característica do setor cultural, primeiro a gente trabalha muito pra tentar 

trabalhar, o esforço que é feito, quando você senta na frente do computador ou se 

encontra com outras pessoas, os profissionais das indústrias criativas pra tentar botar 

uma ideia de pé e transformar essa ideia num projeto, escrever esse projeto, botar 

esse projeto no papel e depois inscrever esse projeto é uma crueldade, a partir do 

instante que é um esforço gigantesco que não é remunerado porque tem um conjunto 

de profissionais que trabalha Horas, semanas, meses e às vezes anos pra tentar 

viabilizar uma ideia, no absoluto risco, sem o direito de se remunerar, nesse percurso, 

sem a garantia que depois que o projeto estiver aprovado, ele vai ser captado 

integralmente e você vai conseguir realizar e executar exatamente aquilo que você 

tinha em mente e com todos os demais riscos das mudanças de humor de 

governantes que podem mudar regras no meio do caminho... 

A gente está vendo com a LAB (a Lei Aldir Blanc), como tem gente esperando 

uma oportunidade pra colocar na rua as suas ideias, materializar as suas ideias e eu 

acho que o Sesc tem absoluta consciência disso, do privilégio que é poder contar com 

uma fonte de receita que tem uma certa lógica e certas garantias, embora mais uma 

vez, vira e mexe, alguém tente minar o que fez do Sesc o que ele é. E faz muito bom 

uso, um uso muito apropriado e consciente dos recursos que consegue mover. 

Pausa para o Israel e retorno com minha observação sobre o projeto e sobre o 

que é e onde está a criatividade? Pois é um valor do nosso povo ser criativo, mas a 

questão não é ensinar as pessoas a serem criativas, pois vai além disso, que é como 

você realiza a criatividade, como você torna viável as ideias. 

I.V.: Como você cria fluxos criativos contínuos? 

Como organizar, voltando para as ideias de políticas públicas, como organizar 

a engrenagem de forma tal que você estimule a proliferação de fluxos criativos invés 

de inibi-los. Por que nesta lógica que a gente tá, cada passo que a gente dá, a gente 

tem uma porta ou um muro e aí a gente tem que ficar pensando, bom quem tem a 

chave dessa porta? Como é essa tranca? O que eu faço aqui para abrir? E quando 

chega o muro, você fala assim: e agora? Será que eu pulo? Será que eu pego uma 
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marreta e tento derrubar? Eu abro uma porta aqui ou uma janelinha pra ver quem está 

do outro lado conversa comigo. Então é um percurso tormentoso esse do trabalho 

desestruturado das indústrias criativas no Brasil... dos agentes culturais, não é? 

Porque não dá nem pra gente chamar isso de indústria. 

Numa área ou outra, a gente pode falar de indústria criativa, mas na maior parte 

do que é a realidade do setor a gente está falando de uns “botequins” criativos quando 

muito. Longe de uma engrenagem que uma indústria traz. Agora, por outro lado, esse 

é um momento favorável para quem tem tantas habilidades como as pessoas que 

trabalham na cultura. Eu acho que o profissional de cultura tende a cada vez mais se 

distinguir no mercado, nessa lógica que se tem hoje, da nova ordem digital como eu 

costumo chamar, em que não basta você ser especialista em uma área, é insuficiente, 

eu vi recentemente uma pesquisa, um desses órgãos internacionais de cooperação, 

no campo do comércio, não lembro agora qual é exatamente, mas que dizia que 2025, 

as pessoas, o profissional que vai se estabelecer no mercado, ele vai precisar 

manejar, pelo menos, mais uma outro habilidade fora a especialidade dele, de 

preferência mais de uma e é essa a lógica hoje, os mercados estão mudando, como 

as profissões estão se extinguindo, outras profissões estão surgindo e o setor cultural 

tem no seu DNA, já essa capacidade de lidar com as circunstâncias (risos) de agir e 

reagir ao contexto, opa! Mudou de novo! Como é que faz pra sair do lado de lá outra 

vez. Então eu considero que o profissional no campo cultural, ele tende a ser cada 

vez mais valorizado porque cada vez mais a criatividade vem sendo exigida e por um 

outro lado, a gente é cada vez mais refém do uso da tecnologia, das ferramentas, no 

final das contas, o que faz diferença mesmo são as pessoas. Você ter pessoas que 

tem esse ímpeto de olhar para outras pessoas... 

P: Quando você fala sobre a pessoa ter domínio de vários conhecimentos, eu 

fico na dúvida pois é claro que é interessante uma pessoa se desenvolver e poder 

mobilizar vários saberes, mas eu fico pensando na experiência que eu vivi no Prata e 

ainda vivo no Sesc, junto às equipes técnicas de programação que é a equipe é 

múltipla, nós temos um grupo de pessoas com formações diferentes... é um grupo de 

pessoas, trabalhando para um mesmo propósito, mas com olhares distintos, que vem 

de formações diferentes, de áreas diferentes e entendo isso como um valor, você 

tratar como coletivo, fico pensando nessa potencialidade do diálogo, o trabalho do 

grupo e não de uma única pessoa.  
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No Prata ou no âmbito das artes, a gente tende a ver o produto final (o show, o 

cd, o quadro), mas o que está por trás do trabalho final? O quanto de conhecimento 

diferente a gente tem que aglutinar para que o projeto seja realizado... para além das 

estruturas que são necessárias, os recursos financeiros... quando a gente vai falar de 

cultura, de arte, parece que as coisas acontecem num passe de mágica, não é? 

E você vem dizer isso, não é fácil e não está sendo fácil transpor tudo o que a 

gente precisa num país como o Brasil. E eu acredito nessa potencialidade do coletivo, 

trabalhando para um único propósito e não sei se é romântico, se é ingênuo... 

I.V.: Não acho não, de jeito nenhum, isso diz cada vez mais respeito a esses 

novos tempos. Eu tenho visto, aqui em Minas Gerais, pelo menos, eu vejo os artistas, 

se aproximando da gestão pública, a despeito de sua formação, e o que eu tenho 

visto, aqui em Minas, o pessoal do teatro, ocupando cada vez mais espaço, antes era 

mais visível o pessoal da música... mas eu acho que o que tem mais... é fruto de que 

cada vez mais é preciso trabalhar coletivamente... e é o teatro, mais do que qualquer 

outra área que trabalha com essa “metodologia”, digamos assim, com esses 

processos criativos coletivos e acho que isso pode trazer alguns ganhos, umas 

referências novas para a gestão pública, inclusive. Não acho isso bom se virar uma 

espécie de corporativismo, mais um de nós e não os outros...  

P: E a gente sempre corre esse risco... 

I.V.: É, corre o risco... porque a gente perde a possibilidade desse encontro de 

visões e expertises que você estava dizendo que enxerga no Sesc, que é o grande 

ganho, outro dia eu vi uma palestra online, de um cara que deu muito certo nesse 

universo das start ups... ele diz que quando ele se mudou para o Vale do Silício, um 

gaúcho... um dos unicórnios brasileiros, startup que vale mais de 1 bilhão e quando 

ele chegou lá, ele tomou um tapa porque descobriu que estava morando no mundo... 

esse encontro de pessoas do mundo, reunidas em torno de uma ideia, dezenas de 

pessoas de diferentes países que fazem as ideias mais significativas acontecerem... 

P: Eu questiono o propósito do Vale do Silício (risadas)... 

I.V.: Mas daí é o uso que se faz pra um lado e pra um outro... os grandes 

negócios, os grandes interesses, essa dinâmica maluca que eu chamo de ditadura 

dos algoritmos... 
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Entrevista com Israel do Vale86 

 

Patrícia (P): Israel, boa tarde. Nós vamos dar continuidade à entrevista 

realizada no dia 23.09.21. 

A 8ª. Mostra Prata da Casa aconteceu de 10 a 14 de março de 2004, com a 

participação de Los Piratas (SP), Monjolo (PE e SP), Soulzé (CE), Nikita Martini Club 

(SP), Bossa Eletromagnética (SP), Marcelinho da Lua (RJ), N.U.C (MG), Curumin & 

Aipins (SP), Duo Bartoloni (SP), Romulo Fróes (SP), Tia Margarida (SP), todos que 

passaram pela sua curadoria.  

1. Então, é assim, não é para mudar o repertório do cara, não era para 

mudar a essência dos artistas, é dar dicas e a pessoa vai andar pra frente ou não 

(Gisela Ferrari, se referindo ao crítico de música). 

2. Romulo Fróes: E aí, o crítico, ia trocar uma ideia com você, ia falar do 

seu disco... foi a primeira interlocução profissional que eu tive na minha vida porque 

eu vinha de um mundo muito sério de crítica que era o mundo das artes plásticas. 

3. Carlos Calado, certo momento falou que o papel do crítico na imprensa, 

“essa antiga prática do jornalismo cultural estava se perdendo”. O projeto Prata da 

Casa oportunizou para você retomar esse papel por meio da curadoria? 

Israel do Vale (I.V.): Eu acredito que o que a gente estava vivendo naquele 

momento ali, talvez sem uma consciência tão grande quanto a que a gente tem hoje, 

um momento de transição mesmo, nos valores, nos objetivos e na prática cotidiana 

do jornalismo cultural. A Comunicação muito mudou sobretudo nos últimos dez e 

quinze anos para cá. E uma das coisas que já tinha um nível de desprestígio era a 

crítica, um pouco pela incompreensão do papel do crítico mesmo que tinha cada vez 

menos espaço nas coberturas, e em outra medida, pelo efeito dispersivo que a internet 

gerou nas pessoas em geral e na compreensão do cidadão médio do que seja a 

circulação de informações, né. A crítica sempre foi um espaço qualificado de reflexão, 

em alguns momentos com um certo tom mais provocativo, a Ilustrada cresceu muito, 

inclusive, nos anos 80 por conta desse tom que ela tinha, um tom mais desafiador, 

vamos dizer assim, ela era, vamos dizer assim, quase um “julgamento público” que 

 
86 Entrevista realizada pelo Zoom, em 05.10.2021, às 14h. Segunda parte. Transcrição finalizada em 
06.10.2021. Patricia dini is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: patricia dini's Personal 
Meeting Room. Join Zoom Meeting. Disponível em: 
https://us04web.zoom.us/j/8250149847?pwd=NW5EOUQ3QUZHdDJWZVIzN2hJQldWUT09. Meeting 
ID: 825 014 9847. Passcode: 7GkYTJ.  
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gerava um certo tensionamento natural entre o jornalismo cultural e a produção, a 

criação artística. A presença de um crítico da Folha de São Paulo num determinado 

evento sempre gerava assim um certo burburinho, uma expectativa no artista, talvez 

um eco muito difuso do que foi o jornalismo cultural sobretudo nos Estados Unidos. A 

crítica de arte nos Estados Unidos ainda é muito relevante e embora tenha perdido a 

força que teve, tem vários livros e filmes que tratam a expectativa dos artistas 

envolvidos num espetáculo da Brodway que estreava com a presença de um crítico e 

todo mundo que estava envolvido, passava a madrugada acordado esperando o jornal 

impresso chegar na banca para saber qual era o julgamento que ele tinha feito e que 

depois ia definir a sobrevida daquele espetáculo ao longo do tempo ou não. Hoje isso 

não tem mais o mesmo impacto e a mesma relevância, muito também por uma certa 

banalização que a própria crítica fez no seu trabalho, dos anos 90 para cá, com a 

emergência no mundo da música com a cultura pop mais massificada, cada vez mais 

massificada, como efeito colateral da globalização, acho que houve uma 

individualização da crítica que passou a ser um “eu gosto”, “eu não gosto”, ela passou 

a tratar certos aspectos como chacota, como piada, ela se desqualificou.  

Esse movimento que emergiu no fim dos anos 90 e ao longo dos anos 2000  na 

crítica e eu vou usar mais uma vez, como parâmetro a Folha de São Paulo porque eu 

acompanhei muito de perto esses dois momentos porque eu trabalhei na Folha de 

São Paulo durante oito anos com um intervalo de 10 anos entre esses momentos: 

cinco anos na primeira vez e três anos na segunda vez e eu voltei exatamente no 

início do século XXI, encontrei um perfil de profissional muito diverso do que aquele 

que tinha antes, é esse momento nosso, da minha contribuição ao Prata da Casa. 

Então, ali, a gente tinha muita clareza, uma escolha que o jornal fez que tinham 

evidentes interesses comerciais, era uma tentativa de encontrar uma linguagem que 

ajudasse a renovar o seu público, que ampliasse a faixa etária do público assinante 

da Folha de São Paulo, do leitor do jornal para um perfil mais jovem. E está tudo certo, 

é uma escolha de posicionamento de negócios porque o jornalismo impresso é feito 

por empresas privadas que tem interesses comercial e ponto.  

Essa é a diferença que deveria haver entre o jornalismo de rádio e televisão e 

outros pressupostos a começar pelo fato que é um patrimônio que é da nação, que é 

algo que não é qualquer um que pode explorar, só mediante concessão, mediante a 

uma outorga. No caso dos veículos privados, na mídia impressa, a gente está falando 

estritamente de uma empresa privada que tem como objetivo dar lucro. Assim como 
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nos anos 80 foi estratégico para a Folha de São Paulo estimular o exercício da crítica 

de uma forma mais incisiva, mais reflexiva, mais aprofundada, para marcar aquele 

espaço num posicionamento, tornar o jornal nesse setor do campo da cultura, 

construir uma reputação de maior respeito, que ajudasse a impulsionar e posicionar a 

Folha de São Paulo por um determinado percurso de leitor e atraísse um maior 

número de assinantes; nos anos 2000, a escolha foi outra, com o mesmo objetivo. Só 

que do ponto de vista da crítica, do exercício cotidiano da crítica no jornal, eu 

considero que foi uma perda muito grande porque a crítica foi banalizada, o perfil de 

cobertura que se fazia passou a ter outros valores, passou a priorizar as modinhas, 

as coisinhas legais, cool, do universo pop, coisinhas divertidas, que dessem algum 

tipo de impacto comportamental e tal... e tudo isso que a gente está vivendo hoje é 

fruto desse processo que é o efeito colateral da globalização. Não se trata só da Folha 

de São Paulo e nem do jornalismo cultural brasileiro porque isso se deu mundo afora 

e continua se acentuando com a prática dessa comunicação fast food e cada vez mais 

imagética que as redes sociais acabam consolidando.  

Então, quando o Romulo preza esse tipo de coisa que é a oportunidade do 

diálogo com alguém que tinha um olhar ampliado, não estou falando de mim, mas do 

lugar do crítico, de alguém que tinha uma visão e também visão do mercado, uma 

visão espacial porque ele tinha que enxergar de uma maneira um pouco mais ampla, 

eu acho que é disto que se trata, é o crítico tentar ocupar esse espaço em que ele, 

tenta contribuir, tenta dialogar com a obra artística  e com o artista e contribuir para 

que sirva como um parâmetro, não sei se um parâmetro exatamente, seria pretencioso  

imaginar que o crítico, poderia ser pretencioso, que o crítico pudesse necessariamente 

ocupar esse espaço, mas ser como uma referência para ele refletir sobre o que ele 

faz e avançar quem sabe na direção de seus interesses, porque não necessariamente 

a crítica tem relevância para qualquer tipo de artista, né? Porque quanto maior o 

impacto do artista, sob o ponto de vista da comunicação dele com o público, quanto 

mais ele faz sucesso, menor ele depende da crítica em geral porque ele trafega numa 

outra esfera, quanto mais popular for a música, se ela for capaz em falar em linha reta 

e fazer mover paixões e multidões, menor será o efeito da crítica, pode ser a mais 

qualificada do mundo sobre o trabalho e a carreira daquele artista. 

O Prata da Casa foi importante também por isso, foi um retrato de época, de 

um tempo que ainda a crítica ocupava um papel de certo respeito, mas estava na 

transição para esse outro momento.  
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P: E pensar o volume de material que vocês recebiam, o projeto que cobria a 

extensão do Brasil, e trouxe ali para você relembrar tudo que selecionou, e a 

preocupação da Gisele em dizer que não era para mudar nada do trabalho artístico 

que vocês recebiam e lembro que isso era acompanhado muito de perto pela equipe 

técnica, mas que vocês também tinham a liberdade da escolha. Então, se você lembra 

desse momento, pode falar sobre como era a escolha mediante essa diversidade de 

material recebido e sobre o desafio da seleção? 

I.V.: Isso não deixa de ter um paralelo com o modelo de filtros, de uma das 

técnicas que faz parte do trabalho do jornalismo de todas as áreas, para fazer 

jornalismo sobretudo de veículos que tem tempo e espaço definidos,  você tem que 

eleger, quando você fala de veículos que tem tempo e espaço definidos, não são 

tempos elásticos como o mundo digital nos trouxe, uma página no jornal cabe um 

volume específico de letrinhas ou de imagens e letrinhas, então você tem que fazer 

escolhas, quem é que merece ocupar esse espaço, porque determinada pessoa tem 

mais chances que outras que também querem seu lugar ao sol também. E aí quando 

você tem um espaço cultural e um projeto que tem essas mesmas características, 

você está fazendo mais ou menos esse exercício. Sobre outro ponto de vista que é 

escolher quem vai ganhar os holofotes e um pacote de brinde que pode ajudar a 

alavancar a sua carreira, quem sabe, né? Que é o que vem com a projeção, a partir 

da oportunidade de um artista subir num palco do Sesc e sua estrutura de 

comunicação que vai amplificar aquilo, que vai falar com um público que um artista 

não conseguiria falar de uma maneira tão ampliada.  

Essa liberdade na escolha ela é determinante dar sentido ao próprio exercício 

da crítica, se você não tiver liberdade para avaliar embora, claro, seja importantíssimo 

ter em vista que o ponto de vista do crítico é apenas um ponto de vista possível dentre 

tantos outros e que uma outra pessoa, talvez fizesse outras escolhas, ou seja, a 

opinião do crítico não é definitiva e ele não é o dono da verdade. O que ele faz é 

manejar as referências que ele traz, as pesquisas o acúmulo, o conhecimento que ele 

tem daquela área e tentar entregar o melhor possível, seja ele leitor ou seja ele o 

espectador neste caso do show. E aí, deste ponto de vista, a liberdade da equipe do 

Sesc em geral... sempre foi muito prezada, né. Nunca ouve nenhum tipo de 

direcionamento de sugestão, evidentemente que havia shows que no CD o material 

que era avaliado que em geral era material de áudio gente está falando de um 

momento que não existia nem Youtube e a gente avaliava arquivo de áudio, a gente 
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não avaliava a performance. É claro que já tinha DVD, mas o que nos chegavam eram 

CD, às vezes CDR não era nem um CD autorado e prensado feito nos modelos 

industriais, até porque tinha que não tinha nem CD lançado ainda, mas considerando 

a restrição que a gente tinha para avalia, a agente lidava com uma margem de erro 

também, às vezes no estúdio, o técnico de áudio, o engenheiro de áudio, o cara que 

está gravando, tratando esse material, que vai mixar e masterizar, ele corrige muita 

coisa, ele emenda muita cosia, e você não sabe até onde foi o nível de interferência 

do técnico de áudio do produtor e na hora que o artista chega no palco é que você vê 

a hora da verdade. E como diria o filósofo Fausto Silva: quem sabe faz ao vivo e aí, 

algumas coisas, acabam se traduzindo melhor ou pior do que você imaginava de 

quando você ouviu aquele trabalho e inevitavelmente, teve algumas coisas que me 

surpreenderam muito, que me deixaram muito impactado ao vivo e teve grandes 

decepções também, teve coisas que, na hora que ouvia aquilo no palco também. Meu 

Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça quando eu escolhi isto!  

Então tem uma margem de erro sim, o crítico não é infalível, ele avalia, tem 

também os momentos de ousadia, que ele diz não, é importante ter alguma coisa que 

sai um pouco da caixinha, mas que tem uma inquietação, vamos lá, vamos fazer uma 

aposta, tem hora que dá certo e tem hora que não dá certo, e tem horas que não dá 

mesmo, que dá muito errado. Então, é importante, inclusive deste ponto de vista, a 

paciência e a generosidade do Sesc, em saber lidar com isso também.  

O público nem é tão determinante, do ponto de vista da avaliação que se pode 

fazer de um show com esse perfil de artista, e isso era uma coisa muito visível quando 

você um artista de São Paulo, naturalmente o show tinha mais público, tinha mais 

gente, com um maior público porque tem a família do cara, os amigos do cara, tem as 

pessoas que já tiveram oportunidade de ver o show do cara ali na própria cidade. 

Toda vez que a gente tinha um artista de fora, a gente tinha esse outro desafio 

para enfrentar, olha a gente já sabe que vai ter menos público. Se não é um artista 

que já circulou por São Paulo, que já passou por festivais, que já foi avaliado pela 

crítica, que já teve uma certa repercussão na mídia em geral, é muito difícil mesmo 

como em qualquer lugar do mundo porque você ainda não tem uma rede de 

relacionamento o suficiente para mobilizar pessoas para o seu show e aí quando você 

não tem amigos e não tem parentes, você já perdeu uma boa parte dessa rede de 

mobilização. E aí é preciso ter muito argumento e contar com a boa vontade e acolhida 

da mídia para tentar levar um pouquinho mais de gente. E sair também no jornal não 
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assegura público, é um conjunto de fatores para convergir na direção das expectativas 

do Sesc, do curador daquele momento e do próprio artista para que isso se transforme 

num show realmente bacana, impactante, que tenha uma energia boa e que tenha um 

efeito sobre o público, tocar para pouca gente é muito ruim, também para o artista. 

Então era evidente em alguns momentos a frustração do artista porque colocava uma 

certa expectativa nessa oportunidade raríssima e privilegiada que talvez não se 

traduzia no atalho que ele esperava que estava trilhando. Eu acho que tem muitas 

variáveis e isso continua sendo  até hoje uma grande questão porque não é fácil você 

posicionar no mercado fonográfico, na indústria da música, uma indústria que durante 

um século foi comandada por meia dúzia de grandes corporações globais e que viu 

essa lógica implodir na virada do século XX para o século XIX e que custou um pouco 

de tempo para se reapropriar, o mercado mudou e essa grande indústria fonográfica 

global também teve que se adaptar às plataformas de audição ou de músicas por 

assinatura ou gratuitamente, se multiplicaram. E esse processo de desmaterialização 

do produto cultural se acentuou cada vez mais, do ponto de vista comportamental isso 

teve um impacto enorme, já não se trata mais, de um tempo para cá, de ter um disco 

mais de ter acesso a um conteúdo que haveria naquele disco, então esse modelo de 

assinaturas tipo Spotify, Deezer, ele acabou achando o seu lugar e reproduzindo o 

que tinha de pior na grande indústria fonográfica nas mega corporações mundiais que 

é pagar infimamente pelos direitos de execução aos detentores do direito, ou seja, a 

gente mudou para não mudar que é o que representa essa lógica capitalista, esse 

jogo de forças de interesses que as vezes a gente não consegue nem enxergar de tão 

grandes que são. 

P: Sim, são forças invisíveis, né?  

I.V.: É o que Jânio Quadros chamava de forças ocultas. Foi a primeira vez que 

eu quase apanhei no ambiente da política, foi quando eu era menino, breve momento 

de parênteses (quando eu era menino, ali era meio Ipiranga, meio Saúde, eu tinha 

uma amigo que era vizinho, cujo avô morava no mesmo quintal, no mesmo terreno, 

tinha duas casas, foi colega de escola do Jânio Quadros, quando ele estava se 

candidatando para ser prefeito de São Paulo e ele ganhou inclusive, e foi lá na casa 

desse amigo de infância para fazer um comício da casa do amigo. E eu tinha acesso 

e eu tinha 16 anos, como eu tinha acesso, eu vou brincar de ser jornalista, aí eu entrei 

e estava o Jânio lá dando autógrafo e eu cheguei com um caderninho e uma caneta 

assim e disse: Seu Jânio, Seu Jânio, ele pegou a caneta e já deu um autógrafo e eu, 
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não, não, não é isso não, eu peguei o caderno e disse, eu sou estudante de jornalismo, 

eu era muito moleque, eu quero fazer umas perguntas pro Senhor, pode me responder 

e ele falou assim, não vou ter muito tempo, vai me acompanhando e pergunta aí, já 

tava meio pra sair da casa, eu falei assim: Por que o Senhor renunciou? E ele virou e 

cresceu assim, ele era meio baixotinho... Leia os livros, você diz que é jornalista, leia 

os livros! Ele ficou enfurecido, ficou transtornado). 

P: Sobre a formação de público? 

I.V.: Isso é um dilema eterno, eu venho exercitando, mas de outro ponto de 

vista, eu sempre fui curioso em várias frentes, quanto mais eu ia me embrenhando no 

jornalismo cultural, mais interesse eu tinha na engrenagem das indústrias criativas, o 

que a gente chama hoje de indústrias criativas. 

P: Eu estou satisfeita, te agradecer. 

IV: Espero ter contribuído... 

P: Com certeza, tem muita contribuição, obrigada. 
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Apêndice C – Entrevista com Romulo Fróes 

 
Entrevistado: Romulo Fróes87 

 

Patrícia (P): Romulo, boa tarde. 

Agora inicio a entrevista com o músico e compositor Romulo Fróes, para o 

projeto de pesquisa intitulado “De tudo se faz canção”: processos criativos do Prata 

da Casa, que faz parte do programa de pós-graduação em Educação: Currículo da 

PUC-SP. Esclareço que o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e lembro que o 

termo de autorização foi enviado antecipadamente para você. 

Como problema da pesquisa: 

O que no projeto Prata da Casa pode ser caracterizado como potencialidade e 

educabilidade para a criatividade? 

A pesquisa passa a ter como objetivos: a) Definir as dimensões da criatividade 

no formato operacional do Prata da Casa; b) Identificar as etapas que compõem o 

processo criativo do Prata da Casa; c) Observar as características possivelmente 

criativas, na equipe de trabalho. 

Eu vou começar com um trecho de uma canção: “Por um simples prazer, fui 

fazer meu amor infeliz...”, Ela disse-me assim, que no ano de 1945, alavancou o 

sucesso da Orquestra Tabajara, na interpretação de Jamelão, conforme depoimento 

do maestro Severino Araújo88. 

Em que momento esse fato esbarra no seu percurso de vida? 

Romulo Fróes (R.F.): É muita coincidência por que... estou um pouco 

emocionado aqui por que... essa música é a música de meu pai... minha relação com 

a arte, assim como todos nós que se relaciona com artes, inicia na família... os meus 

pais é um casal de migrantes, um baiano e uma mineira que vieram para São Paulo, 

se conheceram em São Paulo, de escolaridade muito baixa, quase nenhuma e que 

vieram para São Paulo, enfim, trabalhar e ganhar a vida, que tiveram os filhos aqui e 

apesar da escolaridade muito baixa, por causa disso, sempre fizeram muita questão 

 
87 Entrevista realizada pelo zoom, em 30 de setembro de 2021, às 15h. Transcrição em 01.10. 2021, 
às 16h. Final da transcrição em 04.10.21, às 14h50, patricia dini is inviting you to a scheduled Zoom 
meeting. Topic: patricia dini's Personal Meeting Room. Join Zoom Meeting. Disponível em: 
https://us04web.zoom.us/j/8250149847?pwd=NW5EOUQ3QUZHdDJWZVIzN2hJQldWUT09. Meeting 
ID: 825 014 9847. Passcode: 7GkYTJ. 
88 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=e15WgxDecO4 - Programa Eu Sou o Show, da 
antiga TVE-RJ. Acesso em: 29. set. 2021. 
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de que os filhos, eu e meu irmão estudássemos e batalharam por isso e batalhar na 

nossa classe social, significa passar a noite em um fila de um colégio em Santana pra 

descolar uma vaga porque era um colégio de prefeitura super qualificado e como são 

poucos na escola pública, hoje continuam-se poucos os colégios de excelência da 

rede pública e tinha que dormir na rua, acampar para ser um dos primeiros a conseguir 

a vaga, coisa que a minha mãe fez e tal... e fora isso, fora esse desejo deles, o meu 

pai sobretudo, eu sempre brinco que meu pai foi educado pela Rádio Nacional89, era 

um cara muito ligado em música e com um gosto muito marcado, um sujeito que não 

tinha tempo para conciliações... do tipo: a bossa nova acabou com a música brasileira, 

a música brasileira era demais e aí veio aquele povo, cantando daquele jeito, apesar 

de um deles, o maior deles, ser um baiano (João Gilberto), fato que orgulhava o meu 

pai, mas ele não admitia, ele só não falava, mas, então um cara de gosto e muito 

marcado pela Rádio Nacional. E você cantou aí, uma canção que eu sempre digo que 

é a tríade, a santíssima Trindade da vida do meu pai, de muitas pessoas e que é a 

minha também, que é Jamelão acompanhado da Orquestra Tabajara, cantando 

Lupicínio Rodrigues... eu ouvi esse disco até dizer chega e quando eu falo, ouvir, ouvia 

por tabela, então, aminha educação para além dessa que eles foram atrás, da gente 

estudar, do jeito que dava pra gente estudar, tem uma educação que não me foi 

imposta, tipo: senta aqui e venha ouvir o que é a verdadeira música! 

Nunca foi assim desse jeito em casa, mas o meu pai tocava (na vitrola) 

Pixinguinha, Custódio Mesquita, tocava Jamelão com a OT, Orlando Silva, que era 

outro dos heróis dele e muito choro e Jacob do Bandolim... a vitrola era dele e na hora 

de ouvir música, ele ia lá... e também, uma coisa que é muito forte na minha memória, 

e o meu disco mais recente que eu lancei agora em 2021, eu fiz uma homenagem a 

ele, que era ele lavando louça, uma coisa estranha pra mim porque meu pai era um 

sujeito... um homem do século XX que trabalhava, não que minha mãe não 

trabalhasse porque minha mãe também trabalhava, mas enfim, em casa, ele tinha 

uma única função que era lavar louça, era a função dele e ele lavava louça cantando. 

E ele cantava lindamente, lindamente, aos modos dos ídolos dele, dos cantores antes 

da bossa nova que eram nas palavras dele cantores de verdade, que eram os 

cantores: Francisco Alves, Orlando Silva, Silvio Caldas, Jamelão, Vicente Celestino, 

enfim. E eu me lembro assim, minha memória mais remota de música, quando eu 

 
89 Disponível em: https://radios.ebc.com.br/radionacional. Acesso em: 29. set. 2021. 
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fecho o olho é meu pai cantando “Aos pés da Cruz”, que é talvez um dos três maiores 

sucessos de Orlando Silva, música do Zé da Zilda e Marino Pinto (demonstra 

cantando): “Aos pés da Santa Cruz”, cheio de melismas, não é. 

E volta a cantar no mesmo estilo: “Aos pés da Cruz, você se ajoelhou (esticando 

a sílaba), desse jeito... e óbvio que eu não tinha consciência disso, não é que eu 

estava entendendo, nooossa, meu pai canta bem”. 

E aí, você cresce e vira roqueiro porque se você não vira roqueiro quando é 

jovem, você dá problema na vida adulta, né? E se você continuar roqueiro na vida 

adulta é um problema. Então, na época da adolescência, quando eu virei roqueiro e 

eu fui ouvir sobretudo rock brasileiro, eu nasci em 71, então o chamado Brock foi bem 

na minha adolescência, na minha primeira adolescência... 

Patrícia: Você frequentava a Woodstock, a loja de discos? 

R. F.: Então, eu era meio criança ainda, digamos assim, entre 83, eu por acaso, 

frequentava porque eu comecei, eu trabalhei muito cedo no centro, como um bancário, 

com 14 para 15 anos... e na Woodstock, eu frequentei pouco, mas as pessoas me 

falam assim: você ia para muito show? Mas eu tinha 14 para 15 anos, eu não ia em 

muito show, eu não tinha grana, eu tinha grana do meu trabalho que eu ajudava em 

casa e eu ainda pagava um curso de desenho porque... na minha adolescência eu 

quis ser desenhista. Eu tinha talento para ser desenhista e isso depois ia desembocar 

em meu trabalho com o Nuno, mas a gente chega lá. Então, não era tanto de show 

assim, por uma questão de dificuldade, por uma questão social, mas eu ouvia 

enlouquecidamente Legião Urbana e eu cantava igual ao Renato Russo e compunha 

como ele porque nessa época eu comecei a compor... e aonde eu quero chegar, no 

sentido da educação... eu já não ligava para as coisas de meu pai... mas quando eu 

chegava em casa ainda tava rolando a Tabajara, sobretudo a Tabajara. Da minha 

memória, além do Aos pés da cruz, Ela disse-me assim, tem um dos arranjos mais 

lindos que eu conheci, tanto que muitos anos depois, quando eu fui gravar o meu disco 

em 2018 que se chama o disco “das Horas”, que eu chamei o Thiago França pra fazer 

os arranjos o briefing, claro que ele podia fazer as coisas com a assinatura dele, mas 

o briefing é a Tabajara e eu dedico o disco ao meu pai, até Ela disse-me assim, me 

lembro muito, enfim... vou me emocionar, mas de novo, não é que eu me emocionei 

na hora que eu ouvi, eu vou chegar lá... quando eu me emocionei. 

Aí eu fico um pouco mais velho, passo da adolescência, entro na faculdade de 

artes plásticas, acabo conhecendo outras pessoas, e via de regra, acabei mudando 
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de classe social por conta disso, por causa desses interesses todos, primeiro assim, 

eu desenhar, eu querer cantar, e eu quando cheguei na universidade, querer fazer 

vestibular para artes plásticas, meu pai não falou assim: por que você não faz artes 

plásticas? Nem minha mãe, eles nunca foram ao museu na vida, ao teatro, eles viram 

um filme que era o Ben Hur. Eles não tinham consumo cultural, o consumo cultural do 

meu pai era o rádio e como o rádio tinha acabado pra ele porque a Rádio Nacional só 

tocava porcaria, mas ele tinha a coleção de vinil. A minha mãe que também ouvia a 

Rádio Nacional e que também gostava de Emilinha Borba, Cascatinha e Inhana e de 

Orlando Silva, ela continuou ouvindo rádio e como ela tinha menos gosto, gosto no 

sentido de gosto disso! Minha mãe era mais generosa, digamos, com a vida. Passou 

a ouvir Zezé Di Camargo nos anos 80, ela foi ouvindo o que o rádio mostrava pra ele. 

Meu pai não, ficou lá pré Bossa Nova pra sempre. 

E aí quando eu fui mudar de classe social, comecei a estudar e a frequentar... 

de modo geral meus amigos eram da MPB, os pais tinham ouvido Caetano, Gil, 

Chico... a vida inteira. Alguns dos pais deles tinham sido exilados, eram da política, 

da política no sentido que eram todos ou quase todos, professores universitários. 

Então eu descobri a MPB, um pouco depois da adolescência, eu ouvia Tropicália... 

P: Onde você morava, Romulo? 

R. F.: No Imirim, Zona Norte, classe média baixa, assim... depois da ponte, que 

é um dado muito importante, a cidade se divide dentro das pontes e fora das pontes. 

E aí eu comecei a me interessar, eu já tinha esse lado intelectual, de 

pesquisador espontâneo, massa, então vou começar a pesquisar música brasileira e 

quando eu comecei a voltar pra trás, tava tudo na minha casa, meu pai já ouvia Noel 

Rosa, o Pixinguinha, o choro, aí fui descobrir o início do samba, o meu pai tinha a 

coleção da Abril, os vinis. Tinha lá o Donga, tinha lá o Sinhô, e aí... cara eu já ouço 

isso e os meus amigos, não, meus amigos ouviam MPB pra frente, isso aí era uma 

música de pesquisa, digamos assim, pra quem quisesse pesquisar as origens da 

música brasileira. 

P: Os amigos que você fala, da rua ou do colégio? 

R. F.: Os amigos já eram o da faculdade, os novos amigos porque os da rua 

eram do rock, qualquer coisa assim...não estou aqui querendo diminuir, mas a 

verdade é essa, eu vim de um lugar, que não tinha meio cultural, não existia, eu nunca 

fui ao museu, não tinha livro em casa, a não ser a bíblia, minha mãe era muito 

católica... é... a gente nunca foi ao museu, a minha mãe era chapeira da Bienal, minha 
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mãe, ela trabalhava como chapeira em eventos como a Feira do Carro, UD e tal e eu 

e meu irmão, a gente entrava pela cozinha que a gente queria ver a feira do carro, 

Feira do Vídeo Game e tal. E um desses eventos, era a Bienal de arte de São Paulo. 

Então a minha mãe só foi na Bienal de Artes de São Paulo como chapeira. E esse 

evento, não era muito o que me atraia... quando eu era adolescente e criança, eu 

queria is na Feira do Automóvel e do Vídeo Game... Quando eu trabalhei a primeira 

vez na Bienal, eu já estou misturando tudo, Patrícia... que as coisas vão se 

misturando... depois eu conto como eu conheci o Nuno Ramos, algo muito importante 

na minha vida, o artista plástico, escritor, cineasta e... etc etc... 

Quando eu trabalhei pela primeira vez com o Nuno em 94, minha mãe era 

chapeira lá na Bienal. Eu estava lá ajudando o Nuno a montar a exposição e minha 

mãe estava lá, fazendo sanduíches, mas enfim... pra dizer que eu não tinha esse meio 

cultural porque meus pais quisseram que eu estudasse e eu estudei e atravessei a 

ponte e tal... e quando eu fui pesquisar, tava tudo lá em casa... pra dizer o seguinte, 

eu agora que sou pai, de uma criança de 5 anos, meu pai, sem falar nada, sem “cagar 

regra”, nesse sentido: ouça aqui a verdadeira música, ele me ensinou tudo assim, 

quando mais tarde, eu fui pesquisar, eu sabia tudo. O Orlando Silva? Mas o Orlando 

Silva era o cara lá que o meu pai cantava “Aos pés da cruz”... o Lupicínio Rodrigues? 

É o disco da Tabajara com o Jamelão! 

Aí eu já sabia tudo, eu cantava tudo e foi muito impactante para mim, a minha 

primeira revelação que eu tinha sido educado sem que ninguém tivesse te avisando, 

olha eu estou te educando... O meu pai tinha uma máxima: das pouquíssimas 

conversas que eu tive com ele na vida porque ele não era de conversar, era um sujeito 

fechadão, um baiano, do sertão da Bahia, nascido em 39, ele não precisava falar nada, 

que eu tinha que seguir o caminho certo: bastava eu trabalhar e estudar. Isso já era 

grande, era uma grandeza para ele porque ele ser do populis e o filho querer fazer 

artes plásticas. Vamos combinar, né, fazer artes plásticas? De onde você tirou essa 

invenção. Se a gente não conhece ninguém, você vai trabalhar com o que? 

Eles não tiveram um segundo de conversa: meu filho, veja bem, não é melhor 

você fazer... O meu avô, pai da minha mãe, morou com a gente no final da vida dele, 

meu avô que era um sujeito mais antigo ainda PSB, PSDB, um coronel de Barbacena, 

achava um absurdo eu fazer artes plásticas e quando eu pedi a conta no banco, eu 

ficava, dentro da minha casa, tomando uma dura do meu avô, que era um sujeito do 

século XIX, mas o meu pai e minha mãe, nunca, o que eles queriam saber era assim: 
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você está trabalhando? Você está estudando? Então massa. Não importa, isso foi 

uma espécie de educação, isso foi o que eu falei, de tocar música, de como isso 

funciona, essa coisa, da osmose, sei lá, eu moro numa casa, aqui, agora, que eu 

mudei de classe social, fui trabalhar com artes plásticas, tem aqui Nuno Ramos, tem 

aqui, Amílcar de Castro, ali tem Ivan Serpa. Eu não preciso falar para a Olga: Olga 

está vendo isso aqui? É uma gravura de um dos maiores artistas de todos os tempos, 

outro dia, eu fui com ela no Paulo Mendes da Rocha, não, no MUBE, na exposição do 

Amílcar, com aquelas esculturas gigantes, aí eu falei, olha esse artista aqui, a gente 

tem duas gravurinhas dele, lá em casa, não precisa ficar explicando o que é, e eu 

acho que isso foi muito importante pra mim, pra tentar concluir essa primeira... isso 

tudo que eu estou falando, é óbvio que eu me realizei depois, eu não ouvi “Ela disse-

me assim” e tive uma epifania, não mesmo, a minha epifania foi depois, muitos anos 

mais tarde, eu já músico, eu já artista, querer pesquisar as origens da canção 

brasileira, a origem do samba, aí eu tive uma epifania. Cara, eu ouço isso desde que 

eu nasci! Eu abria a estante do meu pai e estava tudo lá, estavam todos os discos lá. 

Que minha mãe chamava de disco de gente morta, pra sacanear o meu pai, né. 

Porque era isso, essa só disco de gente morta, né, eram só gravações até a Bossa 

Nova.  

P: E as artes plásticas? Na verdade, o desenho que te fez chegar até a 

graduação que te fez chegar até o Nuno Ramos? 

R. F.: Sim, a história de “dom”, meu “dom” não é para a música, “dom” no 

sentido que você ganha, que você não faz nada e ele vem. Meu “dom” era, até outro 

dia, eu falava é, eu não exerço, então o meu “dom” era desenhar, eu comecei a 

desenhar, desenhar e eu achei que ia ser desenhista, mas aí, de novo, classe social, 

de onde você vem? Beleza, eu vou desenhar, mas eu não conheço ninguém que 

desenhava, eu não conheço ninguém que era profissional, aí eu saia, fazia um 

portfólio, eu trabalhava no banco, pra pagar o curso do Cândido Portinari, uma escola 

que chamava Cândido Portinari, aí, um tempo, eu fiz um portfólio e fui no estúdio 

Maurício de Souza, tentar trabalhar, aí eu não consegui, aí eu fui num estúdio que era 

do Daniel Messias, que era de animação e eu não conhecia ninguém, então era difícil, 

eu batia na porta e dizia eu sou o Romulo, lá do Imirim... e numa dessas, eu fui indo 

(3x), eu acabei, você vai, vai conhecendo... tem uma figura que é muito curiosa na 

minha vida, que era um cara, que eu estudei no colegial, não um cara que eu estudei 

no ginásio, o apelido era Toshiba, eu acho que era Alexandre Toshiatsuo, e ele era 
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Toshiba porque era o clássico do japonês crânio, e dando um rolê, eu teria    que ele 

estaria no ITA, mas um dia eu estou num ônibus, eu já trabalhando no banco, um 

banco que faliu, chamava Banco Mercantil de Descontos, não foi por minha causa que 

faliu... e aí eu encontrei o Toshiba: E aí Toshiba? (entusiasmado), tá no ITA? Cheio 

de preconceito, chamando de Toshiba... Não, cara, eu sou artista plástico! E foi uma 

das primeiras vezes que eu ouvi a palavra artista plástico e eu sou assistente de dois 

artistas, da Leda Catunda e do Sérgio Romagnolo. E eu nunca tinha ouvido falar em 

Leda Catunda, nunca, nunca. Isso que eu estou falando pra você, eu tinha 17 ou 18 

anos. E ele falou: inclusive, eles dão umas oficinas, se você quiser e tal. E era perto 

da minha agência, eu trabalhava na rua Pamplona. E eu: oficina de que? – De 

desenho, de pintura... e eu, de novo, pagando, fui conhecer a Leda, conheci o Sérgio. 

E daí fui atrás, descobri que tinham oficinas espalhadas pela prefeitura, 

estamos falando de Luísa Erundina, no Governo de São Paulo, aí eu fui fazer uma 

oficina com Carlito Carvallosa, no Oswald de Andrade, aí eu falei, cara, artes plásticas, 

não é desenho, é outra coisa e já estava com essa coisa na cabeça, vou prestar para 

artes plásticas. Aí, de novo, a condição social entrou em ação. Eu não podia entrar na 

USP, ainda que eu quisesse porque na USP não era meio período, era período 

integral, um dia era de manhã, outro a tarde, outro a noite, mas a USP é de graça! 

Mas como você pega ônibus, como você come, como você compra material de artes 

plásticas? Aí eu falei, não dá, então vou estudar na faculdade de Belas Artes. Na 

época, era lá na Pinacoteca do Estado, nossa vou estudar naquele prédio lindo! 

Porque eu já fazia aula de modelo vivo ali. A arena, o octógono era uma arena e tinha 

aula de modelo vivo e era lindo porque os alunos entravam, era uma arena mesmo, 

como se fosse o Coliseo, eles entravam de um lado e tinham umas arquibancadas em 

volta e todo mundo com sua prancheta, entravam crianças porque era uma outra 

época. Imagina, criança pelada, velhos... era uma delícia, eu dizia: eu quero estudar 

aqui e lá era a Faculdade de Belas Artes, aí eu fui, passei, só que eu peguei bem a 

transição porque eles foram despejados de lá e eles foram pra Vila Mariana. E eu 

peguei toda essa transição, eles não estavam com um equipamento bom, eu descobri 

que a faculdade não era de artes plástica, era de licenciatura, ou seja, era para eu ser 

professor de Educação Artística, descobri que eram só 3 anos, quer saber, eu vou 

terminar essa faculdade, pensamento de outra classe social, pelo menos eu vou ter 

faculdade, são 3 anos, eu aguento e foi o que eu fiz. 



156 
 

Eu terminei, não gostava e a disciplina História da Arte não chegou no 

impressionismo e eu me formei como professor de Educação Artística que o 

Impressionismo não foi dado, pra entender o nível do lugar. Eu já estava há 8 anos no 

banco, com 22 anos e eu preciso trabalhar com artes, daí eu tomo uma atitude doida, 

pedi pra ser mandado embora, pego o fundo de garantia, tenho uma grana pra me 

manter e consigo arrumar outro trampo e de novo, meu pai e minha mãe não me 

falaram nada. O meu avô meteu o pau, como assim, você vai fazer o que? E eu disse, 

não, eu quero fazer outra coisa e daí com 8 anos de grana guardado, portfólio e tal, 

daí eu pego um ônibus e quem eu encontro no ônibus? O Toshiba, mais uma vez.  

P: Foi o seu anjo da guarda! 

R. F.: Exatamente, e eu não sei aonde ele está, eu devia procurar ele, 

Alexandre Toshiatsuo. E aí, beleza? Continuo lá. Contou que ia participar do salão de 

artes de Santo André, eu falei que tinha terminado a faculdade e que foi uma porcaria 

e que tava precisando trampar... e ele: você conhece o Nuno Ramos? 

Eu não, a Casa Sete já tinha participado da Bienal, eu já tinha feito o curso com 

o Carlitos, pura ignorância minha, eu já deveria ter sabido que o Carlitos era da Casa 

Sete, mas enfim... 

E o Alexandre falou, o Nuno Ramos está precisando de um assistente porque 

você não vai lá ver se rola? 

Me deu o endereço, o Nuno trabalhava na Cia. Suzano de Papel, já era um 

grande artista, era outra época porque as artes plásticas não tinha essa grana que 

anos mais tarde rolou, ele ainda trabalhava, mesmo ainda sendo um artista conhecido. 

Aí eu fui encontrar o Nuno lá, na Cia. Suzano de Papel, na Faria Lima, ele não entendia 

de onde eu vinha, ele não sacou daonde eu era, me tratou como se eu fosse um 

estudante da FAAP, mais um daqueles... aí ele falou pra mim: você desenha? Você é 

artista? Eu desenho, eu fiz um curso com a Leda, com o Carlitos. Aaa a Leda, que 

massa! O Carlitão, pô! 

A Bienal é em outubro, você não quer me ajudar, você vai lá no meu ateliê, fica 

lá no Bresser e eu vou fazer uma instalação grande, e o Nuno Ramos falando pra 

caralho”... aí depois eu te dou um trabalho... Romulo: depois eu te dou um trabalho? 

Eu não entendia o que era aquilo e fui pra casa... mãe, eu vou trabalhar com um 

artista, lá na Bienal e minha mãe, nossa que incrível! Mas e aí, você vai ganhar 

quanto? Então, eu não entendi (rindo), eu acho que não vou ganhar nada. Como 

assim, não vai ganhar nada? 
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Ele vai me dar um trabalho, não sei se é um emprego ou um trabalho de artes. 

Como uns que eu tenho aqui e que vale dinheiro, então, a permuta clássica era isso, 

você é um estudante de arte, jovem artista, trabalha para mim que estou sem dinheiro 

porque realmente estava sem dinheiro naquela época, ele estava empregado e a 

verba da Bienal ele gastou toda ela e que afinal é um Nuno Ramos e eu brinco que a 

faculdade da minha filha está ali, pendurada na parede, mas enfim... 

Minha mãe perguntou: O que você acha, vale a pena? Daí eu fui. 

E logo o Nuno entendeu de onde eu vinha e falou assim: eu vou falar com o 

Rodrigo Naves, que é meu amigo, que faz um curso de arte e aí explodiu a minha 

cabeça. O Paulo Pasta dá aula de pintura, aí pronto, eu mudei, eu virei outra pessoa. 

E o Nuno entendeu que o trabalho que ele ia me dar, não era o trabalho de 

artes, era um trabalho mesmo. Ele disse: quando passar a Bienal... aí ele me deu 

grana pro ônibus, me deu grana pro rango, ele não me deu salário porque ele não 

podia, ele não tinha... cara, eu não tenho grana e me deu curso, eu levava as minas 

pinturas e ele comentava, muito generosamente e ele falou: depois a gente arruma 

um trampo para você. Isso foi a primeira vez que eu mudei de classe social, você 

conhece as pessoas e as pessoas conhecem outras pessoas e elas vão fazendo essa 

relação e aí ele me apresentou, uma das artistas que estava trabalhando na Bienal 

era a Daniela Paiva, casada com um cineasta, Jeremias Moreira e ele tinha uma 

produtora, e ele (Nuno) falou com a Débora que disse: quando passar a Bienal, o 

Romulo vai lá trabalhar com a gente. 

Aí eu fui cair no mundo do cinema publicitário porque era bem na época do 

Collor, ele acabou com a Embrafilme, então era só publicitário. Depois da Bienal, não 

podia me ter como ajudante fixo e ele voltou para a Cia. Suzano de papel e ele me 

arrumou esse emprego.  

Nesse emprego, um pouco depois, eu conheci o Clima, o Clima era diretor de 

cinema, frustrado porque ele detestava, ele estava lá, ganhando rios de dinheiro, mas 

puto porque ele estava fazendo lançamento de água, danone, publicidade, ele estava 

mal-humorado, ganhando 50 mil por mês e aí, o que o Clima fazia, criava toda uma 

mitologia, nos botecos e eu falava assim: se eu quiser ser amigo do Clima, eu tenho 

que beber. Aí os melhores botecos do mundo, o cara tava com 50 mil reais no bolso 

e aí falava: vamos no Bracarence? O Bracarense é um bar lá no Leblon, aí saia daqui 

e ia lá no Leblon... tomar uma... e ele gostou muito de mim, e o Clima era artista 

plástico, ele com o irmão dele, tinham um trabalho, mas estava parado e ele gostou 
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de mim pra caramba, e ele já fazia música e ele também é daqueles... artista plástico, 

trabalha com cinema, música... e vou abrir um parênteses aqui, antes de conhecer o 

Nuno, eu já fazia música, eu tinha uma banda que se chamava Losango Cáqui, que é 

pré internet e ninguém tem isso, os cds estão comigo e eu tenho um medo, pena de 

queimar porque foi tão trabalhoso fazer dois cds, mas é um pré, tipo Legião Urbana, 

é muito ruim e eu tenho um carinho, de experiência, de ter entrado num estúdio pela 

primeira vez. E o Nuno, ele não dava bola, eu mostrava pra ele e ele... legal, legal, 

legal... e o Clima, ele gostava da minha voz, ele pediu, faz uma melodia pra mim e ele 

botou uma letra... e um dia eu estou lá, na casa do Nuno, pintou um violão, toquei uma 

música, e ele: nossa, bonita essa música! de quem que é? E eu disse: é minha! – Mas 

a letra é sua? – Não, a letra é de um cara que se chama Clima, inclusive ele é artista 

plástico... – Que massa! Você não quer fazer uma, pra eu botar uma letra, não? 

E aí, puff! O big bang estava dado, que é quando eu começo a compor com o 

Clima e com o Nuno. Começo a fazer música pro Clima ou o Nuno botarem letras. E 

eles passam a fazer música de novo. O Nuno não, é pela primeira vez na vida e o 

Clima volta a fazer música e aí, esse núcleo criativo que perdura até hoje se formou. 

Então teve esses acontecimentos entre o Toshiba num ônibus, o Nuno e o Clima, 

muito pontual, muito decisivo na minha vida... e eu ponho tudo na conta de que meu 

pai e minha mãe nunca me encheram o saco, do tipo: não deixe o banco, não faça 

artes plásticas, como assim, você vai trabalhar de graça? Depois eles me viram eu 

trabalhar de graça e até o fim da vida deles, eles me viram trabalhar de graça, muitas 

e muitas vezes. Daí eles já estavam acostumados com isso. Desculpa, eu tô... 

P: Magina, tá ótimo... eu não sei se eu vou dar um salto muito grande nesse 

percurso da sua vida. Então, nos anos 2000 (ver pergunta no roteiro). 

R. F.: Não é um salto, é bem no lugar, quando eu conheço o Clima e eu tô lá 

trabalhando no cinema, eu produzo um EP com quatro músicas, uma música era 

minha, música e letra; e as outras três eram letra do Clima e música minha. Com a 

minha grana do cinema, eu era assistente de produção e fazia de tudo, desde o café-

da-manhã, às 4h da manhã para 40 pessoas até a desprodução, aliás foi 

importantíssimo na minha carreira independente, essa coisa do artista ter que produzir 

a própria carreira, eu falo o artista operário... então foi muito importante. Não só a 

produção do cinema, mas como a produção do Nuno... eu preciso de um urubu... e eu 

tinha que ir atrás de um urubu! E ir atrás de um urubu, não é ir pegar na rua como as 

pessoas achavam. Era descolar um viveiro em Sergipe, com veterinário... Eu quero 



159 
 

aprender a fazer gelo, que o Nuno era isso, eu quero fazer escultura de gelo, daí vai 

eu ir atrás, pesquisava, isso me deu muita... eu fico vendo colegas que ficam suando 

pra organizar um ensaio, e eu faço isso com as mãos amarradas, coisa muito simples 

pra mim, desde sempre eu tive que lidar com isso. 

Então, eu tava lá com o Clima, gravando o EP que é de 2001, tinha um 

momento ali em 2001 que os selos (dentro das gravadoras) eram muito importantes, 

então o Banguela Records, que era do Miranda; Tinitos que era do Pena Schimit, eram 

selos dentro das gravadoras, então era uma possibilidade de você entrar na 

gravadora. Eu não tinha um som exatamente rock, quando eu olhava Chico Sciense 

e a cena mangue beat inteira ou mesmo quando eu olhava Planet Hemp e quando eu 

olhava essa galera, eu falava: cara, é onde eu tenho que tá... não exatamente pelo 

som que eu fazia, mas que era alguma coisa, que era o povo que lidava com música 

brasileira, de um modo diferente, eu já tava nessa vibe, eu já tinha pesquisado a 

música brasileira, eu já tinha me livrado do Renato Russo, eu já tinha arrumado 

letristas incríveis, e já tava com o Nelson Cavaquinho na cabeça, porque o Nuno me 

apresentou e não tinha largado ainda o The Cure e o Joy Division, já tinha um jeito de 

lidar com o samba diferente, é um samba triste, mas tem guitarra distorcida... isso tudo 

já tava, então na minha cabeça, na minha inocência, eu poderia pertencer a uma 

dessas gravadoras, então... vamos gravar uma demo, que já era cd e tal, então eu 

ainda tinha isso na cabeça, ainda tinha essa possibilidade de pertencer a uma 

gravadora e ainda tinha esse desejo, mas já era possível, com muito mais dificuldade 

que hoje, gravar um disco em casa, já tinha começado a rolar essas paradas, então é 

bem mesmo a virada de tudo. É a virada do século e é a virada do negócio, a internet 

começando, então eu tô nessa época, em 2001, eu lanço esse EP, que fez 20 anos 

esse ano, e aí é a primeira vez que sai uma notinha no jornal, o Pedro Alexandre 

Sanches, escreveu ali uma notinha... é a primeira vez que eu toco no Sesc, é curioso, 

a primeira vez não é no Prata da Casa, que tem uma importância por outros motivos, 

mas eu toquei num festival de novos artistas, eu acho que foi... mas não era eu 

sozinho, era eu e mais artistas... eu nem tinha lançado o EP ainda, que o Prata da 

Casa tinha essa condição: para quem lançou um disco ou nenhum até (P: ou 

nenhum.), enfim, não foi tão impactante, mas eu estava começando ali e levando disco 

para o Miranda, por exemplo... e aí, entre 2001 e 2004 que é quando eu lanço o 

primeiro disco, Calado que é o primeiro disco do Prata da Casa, aí é uma revolução 

mesmo, é o Myspace e a Internet que chega. Eu já percebendo que a parada tinha 
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desandado, talvez eu não mais... eu lanço o primeiro disco por uma loja de discos que 

eu fui trabalhar que era a Bizarre Discos90, do Carlos Farinha, ele vira um Selo, tudo 

meio indie, com uma banda que chama monoquine, space invaders, sala especial e 

eu trabalhava na loja e é curioso, eu peguei bem uma época, eu tava no lugar certo 

assim, que começaram a vir uns artistas gringos, tipo Stereo Lab, Super Chank, 

vinham para cá e o povo indie aqui, ia pagar pau pra ele e os caras queriam ouvir 

Jorge Ben, Tom Zé, Mutantes, Gil, e os indie nunca tinham ouvido e aí eu virei o 

especialista de música brasileira do rolê da loja e eu começava a encomendar discos, 

os cds só eram lançados no Japão, custava uma puta grana... você quer o samba 

esquema novo? Custava 120 reais, há vinte anos atrás, era um dinheiro... então eu 

estou nesse momento e aí o Myspace estoura, vira a rede social, tudo ao mesmo 

tempo e eu estou gravando o disco. E gravar um disco nessa época, significa um 

processo muito lento, descolar um dinheiro, pra ir num estúdio, para gravar e eu não 

tinha um conhecimento da música porque eu conhecia era as artes plásticas... 

conhecia um clarinetista e aí: você tem um tempo para ir pro estúdio? Aí levava o cara 

pro estúdio, aí conhecia não sei quem... o único remanescente da minha banda 

anterior era o Fábio Sá, o resto, eu ia lá no Ó do Borogodó, conhecia o Zè Barbeiro, 

eu tô fazendo um disco... cachê... eu trabalhava e pagava... já teve um modus 

operandi nesse trabalho que era vender os trabalhos do Nuno, falava e todo mundo 

ficava sabendo que aquilo era um mecenato para o pobre assistente do Nuno. Então, 

por esse motivo, o trabalho sairia pela metade do preço, mas era pra deixar claro 

porque era um mecenato, então o colecionador se gabava de estar ajudando o pobre 

coitado, comprava um Nuno Ramos pela metade do preço e era meu edital, pegava o 

dinheiro e gravava disco. Isso tudo durou até pelo menos o meu quarto disco, vender 

trabalho do Nuno... 

Eu tento entender o que está acontecendo, vou lançar o disco pela Bizarre, por 

uma loja de discos e vou começar a tocar, um show no sebo que eu era amigo do 

dono do Sebo, toca na casa de não sei quem, toca nos botecos sob condições 

absolutamente insalubres. Eu abri um show para uma menina que se chama Shannon 

Wrigth, que o Farinha tinha trazido pra tocar no bar do Cambridge Hotel, abarrotado 

de gente e eu fui abrir com meu show de voz e violão, com samba triste, imagina o 

fracasso que foi, mas desde já e até hoje, qual era o lugar para tocar? Sesc, a famosa 

 
90 Disponível em: https://tratore.com.br/um_cd.php?id=225.  
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rede Sesc... então, vamos lá. Como é que toca no Sesc? Fala com quem? RF: tem 

que falar com o programador, mas como é que chega no programador? Eu não sabia 

nada por que eu não tinha um amigo de música e aí eu gravei um disco, não tinha 

sido lançado ainda e quando eu toco no Prata, o disco tava meio gravado, e ele foi 

lançado um pouco depois.  

Mas aí, puff, o Prata da Casa, que acontecia desde 1999, eu passei pelo Prata 

da Casa em 2003, então já tinha 4 anos que ele estava no meu radar.  

Então um colega diz, cara, tem o Prata da Casa que é um projeto pra músicos 

que já gravaram ou não gravaram até o primeiro disco, tem uma seleção que você 

manda pelo correio, põe na cartinha o seu cd e como o disco já estava pronto, mas 

não tinha sido lançado, eu peguei uma demo dele, era uma demo super bem 

qualificada e eu tive a sorte do Israel gostar, e aí começa uma outra história, nota 

contratual, nota fiscal porque o Prata da Casa não era só assim, você vai tocar, tinha 

técnico de som, iluminador, rider, era um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido 

falar, eu não tinha produtor, eu era um artista totalmente iniciante e aí começa, chegou 

aquele e-mail padrão com muita delicadeza: Parabéns você foi selecionado, você vai 

tocar no dia 28 de setembro e a gente precisa disso daqui... e eu não conhecia 

ninguém, aí dana eu ir atrás... por exemplo, agora não mais precisa, Ordem dos 

Músicos, e eu fui lá e me inscrevi na OMB, e eu não era músico porque o meu talento 

era para desenhar, voltando um pouco no assunto porque eu não estudei, eu não fiz 

curso de música, peguei um violão e fiz um acorde, aí aprendi o segundo, fiz outra 

música, aprendi o terceiro, aprendi uma música do Tom Jobim, aí eu fiz duzentas 

músicas, e eu nunca sei o acorde e para falar de dom, eu acho que o dom do 

compositor veio porque eu tenho muita facilidade para compor, tem amigos meus que 

são músicos extraordinários e que têm muita dificuldade, até por isso, às vezes por 

saber tanto, mas como eu sou um ignorante, no melhor dos sentidos, eu saio fazendo 

música. 

Eu fui na Ordem dos Músicos e fiz aquele teste ridículo, o cara falou: está aqui 

a mensalidade e descobri o que era uma nota contratual, dái descobri o que era 

técnico de som e que eu poderia levar ou não, mas como o cachê não era grande, eu 

pensei que o cara do Sesc deve saber fazer o som direito, então vou abrir mão. E 

comecei a pensar a fazer alguma coisa de cenário e então, a minha vida parou para 

fazer esse show porque pensava o que vai ser a banda, o que vai ser o repertório? E 

era o teatro do Sesc Pompeia e eu já estreei assim, brilhantemente. Nossa, aquele 
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teatro, acho que ele não vai estar aberto porque tinha isso precisa ver se vai abrir os 

dois lados ou um lado só, mas eu enchi um lado só e eu lembro do Sergio Pinto falar: 

- Pô a sua claque é boa, hein? Eu até não entendi direito o que ele estava falando, 

por que eu consegui encher metade... de amigos! (risos).  

Pelo menos metade era de amigos, mas a outra metade era outra cois do 

projeto, era de graça para o público. E tinha ainda, essa coisa de formação de público, 

então, metade daquela plateia que eram dos meus amigos e de gente que era público 

do Prata.  

 Olha de terça-feira tem Prata, então vamos lá. 

Então foi o começo de tudo como músico... olha tem que emitir nota porque o 

Sesc não facilitava, aqui é Sesc, eram todos muito solícitos, mas... explicavam o que 

era uma nota contratual, explicavam e você ficava assim meio assustado...  

P: E você se produziu nesse momento, então? 

R. F.: Eu me produzi, eu me produzi porque é isso, eu teria que conhecer 

alguém e eu não conhecia as pessoas. Eu era cheia de soberba e pensava, vou dar 

conta disso, mas era difícil... e tudo isso, eu tinha que associar ao ensaio propriamente 

dito, tinha que ensaiar. E eu percebi ali que minha vida seria isso para sempre, claro 

que depois eu tive produtores e eu tenho produtores, mas nunca é uma coisa assim 

Maria Betânia que chega na hora e jogam pétalas de rosas, não! É uma produtora ou 

um produtor que fica o tempo inteiro falando com você, você tem que decidir coisas o 

tempo inteiro, tipo, você tem que dar conta de um monte de coisas, você passa a ter 

aliados, eu tenho aliados, os meus amigos músicos hoje, são meus aliados, eu tenho 

aliados técnicos de som. 

Mas a figura do artista, mito, que fica só compondo e que ele chega só para 

tocar e tem uma recepção para chegar a ele: Ave César! A minha geração, da virada 

do século, ninguém teve isso e ninguém terá isso, então o Prata da Casa foi um rito 

de passagem mesmo, a tocar num palco majestoso como o do Sesc Pompeia, 

aprender o metier, porque no fundo continua assim até hoje, um lugar profissional pra 

um músico independente tocar. E aí, fora o Sesc, tem programações do Governo, tem 

editais, mas o corriqueiro, o que te faz profissional, porque eu não sou um músico, se 

fosse eu tocaria no Sesc muito para outros artistas... é ali que se desenvolve o 

mercado, é ali que dá para ganhar dinheiro, é ali que tem o lastro da vida porque eu 

tenho a grana do Sesc, eu vou fazer esse mês com o Romulo, com o Rodrigo e com 

a Juçara, eu tenho três cachezinhos de Sesc, é o que a gente chama, aí os 
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cachezinhos do Sesc, pagou a conta, aí os buteco, as gravações, os editais, tudo o 

resto... então, o Prata da Casa, você descobre o que tem o que fazer, você tem que 

ser da Ordem dos Músicos, você tem que liberar Ecad, olha só! Ou você libera Ecad 

ou você paga o Ecad. Você aprende um monte de coisas, quer dizer, no meu caso foi 

assim, eu não sei se tem gente que já chega com um produtor à tira colo e... no meu 

caso foi isso porque via de regra, você está começando a sua carreira, eu nem era 

jovem assim porque eu sou um cara meio velho, meio atrasado para as coisas da 

vida, não sou aquele que aos quatorze anos estava conseguindo... aos quatorze anos 

eu estava trabalhando (risos).  

Mas quando eu lanço o Calado, eu tinha 30 anos, o que eu considero assim 

que eu não era tão jovem, mas do ponto de vista da carreira, eu era completamente 

inexperiente... foi um rito de passagem e depois o próximo show do Sesc foi fácil 

porque eu já sabia tudo (risadas). 

P: Lá naquele momento do Prata, você diz que a equipe técnica te apoiou, 

exatamente em que? 

R. F.: Bom primeiro os programadores dizer essa coisa da OMB, do Ecad, essa 

coisa burocrática, que o Sesc exige e que artista adora reclamar e agora que está dois 

anos sem Sesc, sabe o que é isso, então, eu fui muito amparado por essa questão 

burocrática, o que fazer e onde ir e como é que se faz... essa foi uma coisa, a outra 

coisa foi o técnico de som da casa porque eu era muito inexperiente, eu até estou 

tentando lembrar quem tocou comigo que eram inexperientes também, mas eu lembro 

muito do Fabinho que era muito mais jovem que eu, mas ele já estava tocando, então 

eu me apoiava muito no Fabinho, me ajuda aí, o cara está perguntando de retorno, o 

que é retorno? (risadas).  

Era nesse nível mesmo, eu não sabia o que era retorno e o que era P.A. 

Retorno é essa caixa do palco e P.A. é aquela da plateia. Ah, entendi! 

Mas o técnico foi entendendo quem eu era...  

E eu cheio de razão com essa coisa da estética, fui trocar ideia com o 

iluminador, sem saber termos técnicos, põe uma luz ali, mais quente, eu não me 

lembro quem era o iluminador ou iluminadora, já tem 20 anos... mas eu me lembro de 

ser solícito, de ir lá e apontar a luz para mim. E tinha um roteiro, o momento que eu 

vou falar o agradecimento, enfim... todo nervoso para caramba, aquele palco 

absurdo... foi um rito de passagem assim... quando eu me senti um profissional. 
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O negócio do Nuno foi o seguinte: eu vou na Bienal de Veneza e eu preciso 

fazer uma escultura e eu tenho uma grana, você vem? E aí, eu ia... passava a Bienal 

de Veneza, acabou o dinheiro, aí eu voltava pro cinema... quando eu volto pra 

retrospectiva do Nuno e o Nuno vira... é o turn point do Nuno, ele começa a ganhar 

dinheiro e o mercado de arte começa aquecer, o Nuno sai da Suzano e aos... quantos 

anos ele já tinha ali... 40 anos, eu acho... finalmente ele vira um artista profissional, aí 

eu falo, vou trabalhar com o Nuno porque aí eu achei o crime perfeito, eu trabalho com 

o meu amigo fazendo arte, eu era totalmente dentro, eu era coautor daquilo tudo, não 

no sentido besta das pessoas que acham... nunca me senti fazendo... mas eu era 

coautor no sentido... eu quero aprender a fazer sabão, aí lá ia eu atrás de fazer 

sabão... o Nuno, ele abre o processo pra geral, não tem isso que eu sou o artista... e 

teve algum momento que eu achei que isso ia durar para sempre porque era 

confortável... era o dilema do Tostines: eu não vivo de música porque eu não consigo 

ou porque eu estou aqui com o Nuno, confortável? 

Eu tenho salário, mais do que salário, eu tenho facilidade de sair fora: Nuno 

pintou um show em B.H. e vou ter que ficar uma semana fora... beleza... não era o 

emprego do banco... tinha uma flexibilidade... ele me dava trabalho para eu gravar 

disco. Então isso durou 16 anos... eu lancei o primeiro disco, eu lancei o segundo 

disco, e lancei o terceiro disco... eu saia na capa da Ilustrada, eu fiquei conhecido, eu 

fui um dos principais de um certo momento, tentaram me cravar o arauto da geração... 

isso durou um tempo, eu era um profissional curioso... até o Nuno me mandar embora. 

Nuno: se você não tentar viver de música, eu acho que você vai ficar aqui pra 

sempre. Vamos fazer o seguinte, se quiser me processar, você ganha porque eu 

nunca te registrei, eu vou te pagar um salário durante um ano, você não precisa vir 

mais trabalhar aqui, seu salário está pago durante um ano. Se daqui há um ano, você 

realmente não conseguiu, isso foi depois da famigerada Bienal dos urubus, em 2010, 

acabou a Bienal, o Nuno falou assim: se tem que ir embora, bicho, eu vou te pagar o 

salário de um ano e bicho, cai na vida, vai ver o que você faz, vai ver o que você 

arruma. Se der errado daqui há um ano, aí você volta, só que daí não deu errado... 

deu certo e desde 2010, há onze anos que eu só vivo de música. 

P: Então, antes de você passar para essa fase de viver só de música, eu perdi 

o tempo ali, de você falar do crítico de música, do Israel. Vocês tiveram momentos ali, 

de diálogo, de retornos e você lembra desses momentos com ele? 
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R. F.: Foi incrível o momento com o Israel, era pontual o negócio do Prata, era 

um crítico que recebia sei lá quantos trabalhos, não é Patrícia? Ele tinha que ouvir e 

selecionar, era do caramba, eu fui selecionado por um crítico de música, eu já 

conhecia o Israel, do trabalho dele e tal, esse cara gostou do meu trabalho, uou, que 

massa! Eu vou tocar no Sesc, eu vou receber cachê, acho que era 5 mil reais, era um 

dinheiro! Eu pude pagar a banda, eu pude... e aí, o crítico, ia trocar uma ideia com 

você, ia falar do seu disco... foi a primeira interlocução profissional que eu tive na 

minha vida porque eu vinha de um mundo muito sério de crítica que era o mundo das 

artes plásticas. Então, o meu desenvolvimento crítico foi nas artes plásticas e os 

artistas desde aquela época até hoje eram críticos também. Uma coisa não 

desassociava outra, o trabalho do crítico era um trabalho criativo também, por 

exemplo, o Nuno Ramos estava o tempo todo em contato com o Lorenzo Mambi, o 

Alberto Tacinari e o Rodrigo Naves, era uma banda, eram os três críticos que 

acompanhavam o trabalho dele muito de perto e era muito cruel, era muito verdadeiro. 

A gente tinha uma piada, eu, o Nuno e o Clima, a gente gravava, vinha da fábrica e a 

gente ia ouvir: a gente destruía imediatamente o disco, a gente ia pro buteco, imagina 

o meu segundo disco Cão, eu gosto muito do disco, acho incrível, mas imagina 

naquela hora terminado, cara tá muito careta, num era um jeito bobo, falso polêmico, 

era um jeito profundo, que nem com a gente mesmo a gente dava apoio, a gente via 

problemas. 

O Israel foi o primeiro contato com diálogo crítico porque o Calado não tinha 

sido lançado ainda, aí um ano depois eu lanço o Calado e Lauro Lisboa Garcia escreve 

no Estadão e aí eu começo a ter opiniões, e aí pra continuar falando de crítica, depois 

de uns anos eu acabo “virando” um crítico, não no sentido de criticar, de documentar, 

de apresentar uma cena... que eu virei curador, comecei a escrever release...  

Primeiro que para o ouvinte comum, a música morreu, não tem mais Caetano... 

porque a minha geração não estava, não esteve e não estará na T.V e no rádio. Na 

T.V que eu digo, é no Faustão ou minha mãe sintonizando o rádio e ouvindo. É sempre 

num programa na T.V Cultura, no programa da Patrícia Palumbo, é no Sesc, é pontual. 

Aí, essa sensação que a Música Popular Brasileira morreu, essa falsa ideia, 

como se a música brasileira fosse só a MPB, então digamos, se a música brasileira é 

só a MPB, ela morreu porque não tem Chico, não tem Caetano. 

Então, primeiro eu tinha esse incômodo, eu queria dizer que sim. Não é que  

tinha Chico e Caetano, mas tinha Rodrigo Campos, Céu, Tulipa Ruiz, Romulo Fróes... 
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são outras pessoas. Segundo, como era um momento de revolução, um momento de 

quebra de paradigmas, eu lançava o disco, eu tinha que ficar falando de rede social, 

eu tinha que ficar falando de gravadora, eu tinha que ficar falando de download 

gratuito, mas você acha que download gratuito é importante? E o crítico não falava do 

disco, não falava da música. 

Você quer entrar numa grande gravadora? Você acha que vai fazer sucesso? 

E não falava do disco e isso me incomodava muito e eu vinha desse lugar da 

crítica das artes plásticas que era muito forte, muito verdadeiro. Aí eu passei a 

escrever, passei a fazer texto, até o Rodrigo Naves, crítico de artes foi o primeiro que 

me convidou porque ele me via no buteco falando e ele era desses né, música 

brasileira morreu.  

Não, Rodrigo, a música brasileira não morreu! E ele dizia que é cantor, quem é 

cantora e eu dizia: tem a Céu, a Talma de Freitas, a Teresa Cristina, a Roberta Sá... 

ele tava no Cebrap91... então beleza eu vou te convidar pra escrever um texto, pra 

Revista Novos Estudos, escreve sobre essas cinco cantoras aí... e foi isso. 

O meu primeiro texto em 2007, todas estão aí até hoje e algumas gigantes 

como a Céu e a Teresa Cristina... Mariana Aydar e Roberta Sá estabelecidíssimas, 

ou seja, meu olho estava bom também. Então teve esse momento, eu não quero ficar 

falando de download gratuito e se a música brasileira morreu e isso se mistura ao meu 

trabalho, aí eu viro artista intelectual, e tem certos problemas que eu tive que enfrentar 

porque eu era chamado para um festival para uma mesa redonda e não para tocar... 

e eu tenho uma cena incrível, que diz muito sobre isso, fui chamado para as duas 

coisas num festival fora de SP e com 3 mil reais eu tinha que levar a minha banda e 

pra eu falar sobre música, o mercado da música e como se vive da música, sobre 

download, eu ganhei três mil reais... na hora que eu falei sobre isso, nunca mais eu 

fui chamado por essa pessoa para festival nenhum. 

Minha carreira discográfica não é assim, fiz uma coleção de músicas e agora 

eu vou gravar. Eu fico discutindo as coisas, às vezes eles são muito experimentais, 

as vezes Pops, Nelson Cavaquinho, e eles não estão desassociados com a minha 

crítica da música, com a história da música brasileira, com a música brasileira 

contemporânea, com o futuro da música... 

 
91 Disponível em: http://www.overmundo.com.br/imprime_overblog/nova-voz-na-musica-brasileira-1.  
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Então é um artista que eu inventei que é o Itamar Assumpção, o Caetano 

Veloso, o Gilberto Gil, o Jards Macalé que eu tive a honra de produzir e virar parceiro, 

é uma figura do artista que curiosamente, é bastante associado a MPB, não que não 

tenha artistas inventores e outros estilos, mas a MPB se caracterizou por isso, né. Por 

artistas que discutiam o Brasil, bem na época da ditadura, tinha uma discussão sobre 

o Brasil que eles levavam para a música, uma discussão sobre a sociedade. Então, a 

minha geração que eu chamava de nova MPB, que a gente rechaçou muito, que a 

gente não queria ser popular, que a gente era muito original e a gente não queria ser 

rotulado. Mas hoje em dia, com 50 anos, digo que eu sou de MPB, não é de nova... 

Eu sou um artista da MPB, que é um artista que lida com qualquer tipo de música, 

com qualquer ritmo, que não está atrelado a um ritmo só, que se vale de todos eles, 

que discute a música brasileira, canção, sobre o país, pra mim isso é um artista de 

música brasileira. 

Mas é claro que um artista do samba pode discutir o país, mas ele é um artista 

do samba, claro que um artista do maracatu pode discutir a sociedade, mas ele é um 

artista do Maracatu... eu, enquanto artista da MPB, posso me meter a tocar Maracatu, 

posso me meter a tocar samba porque eu estou livre para fazer tudo isso, acho que é 

isso que é um artista de mpb e sendo um artista da mpb, é um artista que é ligado em 

crítica, que é ligado em discutir, em falar das coisas e que acho que foi o artista que 

eu me tornei. E no meio desse bolo todo, tinha essa discussão paralela que era a 

indústria fonográfica, que era o fim da canção, que era o fim das gravadoras, aí foi se 

desenvolvendo, chegou nas redes sociais e agora, que eu não discuto mais, que eu 

estou cansado e estou levando minha vida... talvez estivesse falando do tik tok... das 

coisas de agora... eu produzo artista, e quando me pedem conselho, eu digo que sou 

a pessoa errada porque sou velho, mas dança lá no tik tok... na minha época dançar 

era botar pra download gratuito, era botar no Myspace, era abrir um blog, cada época 

tem a sua ferramenta. E se você quer fazer parte do seu tempo e quer viver de 

música... eu no auge dos meus 50 anos e de conquistar tudo o que conquistei, eu me 

reservo o direito de não dançar no Tik Tok. 

Eu não critico absolutamente quem usa. 

P: E isso está ligado com o artista abrir várias frentes para construir sua carreira 

e em determinado momento, conversando com o Israel, ele disse que o Prata é um 

projeto interessante, mas ele por si só, não dá conta, quando a gente pensa o campo 

da música, o campo da cultura no país. E aí... 
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R. F.: Não dá conta em que sentido, de suprir? 

P: De suprir e estimular os novos artistas. De conceder espaço porque o 

principal objetivo do Prata da Casa é esse, abrir espaço para novos músicos no Brasil. 

R. F.: Ele abria espaço para os novos músicos, mas ele abria espaço no Sesc.  

E quando eu fui levar o meu trabalho pra outros Sescs, eu já sabia o que fazer 

e já tinha no meu currículo, toquei no Prata da Casa. Nesse sentido foi importantíssimo 

porque abriu as portas no sistema Sesc, que é muito difícil... e o Prata abria as portas 

para o Brasil todo e se já é difícil pra um cara de SP tocar no Sesc, imagina um cara 

lá do sul e do nordeste. 

P: E pensando nesse momento da pandemia, justamente quando você 

comemora 20 anos de carreira e a gente observa quanto que você se reinventa, e 

pensando em dinheiro, agora na pandemia, como você viabilizou a sua criação? 

R. F.: Então, eu tenho um dado importante que eu não sou músico porque o 

que a minha geração inventou pra SP, começou a vir gente da Bahia, de outros 

estados... os integrantes do Mangue Beat, para o Instituto foi muito importante, foi 

mais pontual. E depois os paranaenses, cearenses e músicos de outros estados 

vieram para cá, para viverem de música, e o que é viver de música aqui em Sp? 

É tocar no sistema Sesc que já dá um baita de um negócio e tem circuito de 

casa de show, e tá rolando coisa porque a galera tá lançando disco e é lá que a gente 

tem que ir, então tinha editais que se espalhou pelo Brasil e era uma coisa curiosa e 

até tinha crítica que era você ganhar um edital no seu estado e trabalhar com a galera 

de SP, enfim isso é uma outra discussão. 

Mas desenvolver uma carreira, teria que ser em SP. E como eu não sou músico, 

mas para o músico, você não precisava ficar inventando de dar aula ou ficar tocando 

com o Erasmo Carlos, com a Gal Costa, que seria a gigue do músico.  

A minha geração não, por exemplo, eu sou músico e vou fazer um show com o 

Romulo, vou acompanhar uma cantora no Sesc, vou fazer um show por edital e fora 

os shows de graça porque estamos juntos no rolê. Então, pelo volume de coisas um 

instrumentista passou a viver do que queria, tocando só música autoral e tocando e 

só criando. Quando eu chamo o Rodrigo Campos para tocar, Rodrigo Campos dó 

menor, no cavaquinho, não é isso. 

Rodrigo Campos, minha música é assim... o Rodrigo vai escolher se é 

cavaquinho, com pedal ou sem pedal, se é violão, se é percussão ou se é não querer 

nada, tipo essa aqui eu não toco. Isso também é criação, então, isso durou e dura, 
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apesar deste hiato aqui (pandemia covid-19), criou-se esse sistema e aí também tinha 

uma discussão, uma acusação que era uma turma sem ambição, porque se bastava 

nesse circuito... a gente mantinha uma vida legal, e tinha gente que fazia turnê na 

Europa, pra não ganhar nada, se matava, dirigia a pp. Van e voltava e tocava porque 

ganhava uma moral, tocava no festival. E tinha essa vida, ninguém comprou casa, 

carro, ninguém ficou rico, mas ninguém foi tocar, com todo o respeito a quem toca, 

ninguém foi tocar em praça de alimentação... era só música autoral, era só criação. 

Então aonde eu entro nisso, eu não sou instrumentista, mas eu sou um cara 

que manja de canção... e eu manjo gravar disco e eu adoro. Aí eu comecei primeiro a 

me lançar como diretor artístico, e eu chamo de diretor artístico para separar bem da 

figura do produtor, que é uma figura da minha geração, que é isso, já que eu não tenho 

uma gravadora, eu vou ter que gravar meu próprio disco, eu vou ter que entender do 

Protus, como tira som, e eu tenho uma espécie de fobia com tecnologia, eu amo 

tecnologia, eu me valho dela, mas eu tenho fobia ao manipulá-la, então para mim, a 

minha produção não é o som, ninguém vai me ver botando a mão no botão, eu preciso 

de um técnico e eu sei o que pedir pra esse técnico. E eu falo produção artística que 

é desde o primeiro telefonema até o show do Sesc...  

Eu sou chamado por artistas, sobretudo artistas que são ligados em canção, 

em letra. E quando o assunto é canção, letra, crítica e projeto... é o Romulo. 

Não é assim som, som tem outros, mas não é a coisa mais importante para 

mim. 

A primeira pessoa que me convidou para gravar um disco foi o Cacá Machado 

ou o Pipo Pergoraro... e também comecei a escrever projetos e a me inscrever em 

editais, participar de debates... fiz o Disco de ouro, no Pompeia, escrevi alguns artigos 

para jornal... 

Agora na pandemia eu dei duas oficinas de canção e abriu mais uma 

possibilidade, então até hoje, é só coisa que eu gostei de fazer, ou vou fazer esse 

projeto pra pagar o aluguel... 

P: Então, e como foi na pandemia? 

Antes da pandemia, a coisa foi crescendo e de repente eu me vi com a Elza 

Soares, que é o compositor de sucesso, com a Mulher do Fim do Mundo... 

Depois Jards Macalé, Benito de Paula, com o filho dele, um novo flanco. 

E falando da pandemia, teve um lastro do Transa que eu toquei até o final do 

Carnaval... puff, pandemia! Oficina de canção com 40 pessoas... 
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E no final do ano, teve a Aldir Blanc... e eu fiquei muito escaldado porque 

pessoa física, eu ganhei pouquíssimas vezes e porque dá trabalho fazer edital, mas 

uma amiga me disse, eu te ajudo e vamos mandar. E aí, aconteceu o que aconteceu, 

todo mundo que mandou, entrou!  

E foi uma coisa muito louca porque você viu o que é um programa de governo 

funcionar! E obviamente que foi contra a vontade do governo porque o governo não 

queria fazer isso. O que movimentou o mercado, ele ressuscitou o mercado e todos 

os meus amigos, para falar dos meus amigos, todos voltaram a dar aula de 

instrumento, voltaram a ser professor, coisa que não eram há 10 anos. 

A Aldir Blanc botou a roda pra funcionar de novo. A primeira dose da vacina, a 

galera voltou para os estúdios, o Nuno me chamou para fazer a direção musical da 

série dele. Se não tivesse a Aldir Blanc... 

P: E é nesse sentido que o Israel aponta, das políticas públicas de cultura. 

R. F.: Essa coisa do edital, você vê que poderia dar menos dinheiro para muito 

mais gente... eu fiz uma retrospectiva da minha carreira e fui pra rua fazer o repertório 

dos meus discos com voz e violão. E eu paguei as pessoas elas não trabalharam só 

comigo, estavam sem agenda, quem filmou, quem produziu porque o edital estava 

dando dinheiro para todo mundo que se inscreveu, não deu 500 mil para um projeto, 

deu 50 mil pra todo mundo... e isso é uma discussão a ser feita, né. Pra não cair 

naqueles vícios que são os mesmos artistas que acabam ganhando... e você percebe 

que dá pra ter uma política muito mais poderosa, e ela volta dinheiro para o mercado, 

para a sociedade. 

A Alice, minha mulher, ela estuda produção cultural, então ela tem esses 

dados... essa falácia de que mama na Lei Rouanet, o que volta é maior do que o 

dinheiro deduzido, ela tem isso na ponta do lápis... beleza, deduziu do imposto, mas 

o que produziu de riqueza, é mais do que foi deduzido. Então, isso é uma falácia criada 

por esses imbecis, que no fundo não é um problema com o dinheiro, é um problema 

com cultura, o problema é fazer cultura! 

A Aldir Blanc, já tem gente estudando isso. A Alice dá aula de produção cultural, 

via internet e aí, ela falou que tem gente do interior, interior que ganhou a lei Aldir 

Blanc e que movimentou uma cidadezinha... uma cidade inteira. E porque essa não é 

uma condição permanente, todo ano ter uma lei Aldir Blanc? 

Tem a história de uma lei Paulo Gustavo que seria o desdobramento disso...  
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Por que é isso, o edital que é incrível, que é necessário, é muito difícil, né... é 

um funil e quem tá falando é um cara reconhecido, que tem uma história, então 

imagina para um Romulo Fróes de 20 anos atrás... eu quero fazer meu primeiro 

disco... é muito difícil. 

P: E aí, voltando lá no Prata, dá pra entender que é possível pensar num viés 

de educação? 

R. F.: Do Prata da Casa? Sim e tem um dado que é importantíssimo, você fazer 

um show no Sesc que é a formação de público, você fazer um show de graça, 

naquelas condições do Sesc, com todas as condições técnicas, isso é muito valioso. 

Tem gente que me conheceu ali, até hoje, tem gente que vira e mexe... claro que 

metade da metade...200 eram meus amigos e parentes, os outros duzentos era do 

Prata e até hoje tem gente que me fala, eu estava lá no Calado, no Prata da Casa... 

não foi nem uma, nem duas, não foram duzentas, mas foram umas trinta... ao longo 

dos 21 anos, essa pessoa me conheceu lá e foi me acompanhando e não é que ela 

só me conheceu lá. Ela conheceu eu, a Céu, a Tulipa, o Jeneci, o Curumim e ela 

entendeu que isso aqui é uma geração. 

Quando teve o disco de comemoração de 10 anos do Prata. Você pega o 

elenco ali, é um retrato de uma geração... eu ando levando bronca porque de uma 

geração parece que eu estou falando da música brasileira inteira... vamos chamar de 

MPB ou nova MPB. 

P: Ou a cena independemte? 

R. F.: Mas então, cena independente tem a do funk, a do choro... isso é uma 

outra discussão. Mas vamos assumir esse rótulo, da nova MPB, naquele cd do Prata, 

aquilo é um recorte valiosíssimo. Tem a Céu, a Tulipa, o Jeneci, o Curumim, 

Renegado, é valiosíssimo... Quinteto, Fabiana da Fabiana Cozza, para além da 

diversidade e nesse caso pode dizer que é independente porque tem vários estilos... 

então tem essa educação, a mesma educação do meu pai, põe um show de graça 

para a pessoa assistir de terça feira e a pessoa vai lá e no mínimo, ela vai lá porque 

é de graça, vai lá e gosta, e ela descobre que tem toda a terça feira... que nem o sesc 

paulista faz há tantos anos e agora, acho que é no consolação, a música instrumental. 

Eu fui muito ao Sesc instrumental, artistas que eu nunca tinha ouvido falar e se 

um artista da cena independente já é difícil, um cara que faz música instrumental é 

muito mais difícil... e aquele espaço que é aberto, de graça, toda a segunda feira é 

educação, é formação de público, é acesso ao público. 
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Isso pra falar de educação, a outra educação é a do artista, saber como se 

portar e pra minha geração, a gente não sabia isso em 2001, mas seria o modos 

operandi para sempre. Eu lembro de falar assim, eu não vejo a hora de fazer sucesso 

e ficar em casa só esperando a limousine pra me levar pra hora do show e isso nunca 

vai acontecer na vida e ali foi uma educação para o trabalho também. E eu sinto falta 

disso. 

O Prata ia voltar antes da pandemia? 

P: Sim, já estava no ar, chamando para as inscrições quando aconteceu a 

pandemia.  

RF: Que volte mesmo! O chamamento válido porque é um projeto de educação, 

no limite é político... é cultura... e eu vou voltar no começo da minha conversa, eu 

mudei de classe social por causa de artes... meu irmão fez contabilidade, mas depois 

de um tempo, ele foi para a Educação... então, primeiro que já não é comum a gente 

estudar da onde a gente vem e eu devo ao meu pai e minha mãe, da gente ter 

estudado... esse é o primeiro ponto, tendo estudado, o mais normal era a gente ter 

feito ciências contábeis, administração, essas coisas que tem emprego e dá dinheiro, 

né. Você faz Direito, medicina não e ninguém vai pra USP, não porque é burro, mas 

foi a mesma coisa que eu, ele tinha capacidade de ir para USP, já trabalhava desde 

os 14 anos de idade e ele não podia ficar o dia inteiro na USP porque ele trabalhava 

na CEF... ele fez FECAP e hoje ele é o pró-reitor... e porque estou falando isso? 

Porque a educação da arte que é o que o Sesc faz, cultura muda a vida da pessoa, 

sem falar para ela, sem falar bicho eu estou mudando a sua vida, presta atenção! 

Você vai numa exposição, eu levo minha filha na exposição, eu vejo o que está 

acontecendo com ela... é obvio que ela está entendendo, mas ... algo acontece, um 

show que ela vai. Isso eu aprendi com meu pai e minha mãe, sem eles falarem nada. 

P: Bom, vamos par o momento final. Em 2019, você descreveu para mim, em 

um e-mail, o seu processo de criação. Eu posso considerá-lo pra essa pesquisa? 

R.F.: O que eu colocava? Tudo isso vale, mas o que eu quero colocar é que eu 

escrevo canções muito fácil e uma coisa que aconteceu na pandemia e isso, uma hora 

vai virar disco e eu tenho um parceiro que eu nunca encontrei pessoalmente, o cara 

mora no mato, em Teresópolis, ele manda a melodia para mim e eu faço a letra e foi 

assim que a gente determinou porque eu queria fazer letra.  

Eu queria falar, minha mãe morreu de Covid e eu sabia disso, quer dizer, eu 

não sabia que minha mãe iria morrer de Covid, desde antes de minha mãe se 
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contaminar, em março desse ano, eu já estava falando da Covid... obviamente, não 

de modo literal, mas tem uma letra que fala assim, mas de 100, e ainda não tinha 

chegado em 100 mil ainda, e fala assim: mais de 100, de 100 mil, 1 milhão, (tomara 

que não chegue a 1 milhão, mas vai chegar né), muitos zeros virão, um avô, um 

irmão... e minha mãe, nem contaminada estava, então, eu quis escrever sobre estas 

coisas de um modo, que não fosse tão literal, e que durasse e servisse para outra 

coisa, e aí, pronto! 

Criou-se uma parceria que eu nunca vi o cara pessoalmente e ele ficou tão 

incomodado que ele falou, podemos fazer uma chamada de vídeo que era tudo por 

whatsapp, toma aí a música... que é o Tiago Rosas, ele mora lá em Teresópolis e isso 

vai virar um disco, tem que virar um disco e eu quero muito que vire um disco.  

Não tenho esse problema de compor, eu sou capaz de compor, tenho um a 

ideia aqui e quero compor... o lance é achar o que fazer... meu processo criativo é 

estar aberto para processos criativos, o meu disco novo que eu lancei no dia que eu 

fiz 50 anos, dia 20 de junho, é um processo absolutamente   que é um processo 

totalmente feito no computador, todo de colagens, sem nenhum músico tocando ao 

vivo, eu peguei toda a minha discografia, saí recortando e quando eu falo eu, é o Fred 

Pacheco meu parceiro, que como eu disse, eu tenho fobia de computador... mas eu 

falava, recorta aqui e cola aqui, que era um processo seguro, sem contato por causa 

da pandemia e aí resultou num processo novo que eu nunca tinha feito, então o meu 

processo criativo é como eu posso fazer diferente e fazer diferente não quer dizer ser 

cada vez mais louco, às vezes é, eu vou fazer um disco louco, aí eu faço m disco 

louco, meu disco, por exemplo com o Tiago Rosas, eu quero fazer um disco lindo. 

MPB tipo Zeca Baleiro, Zeca Baleiro não, MPB que quando o meu sogro for ouvir, ele 

vai dizer: que bonito! 

Cada disco eu quero fazer isso, eu não quero nunca repetir, primeiro porque eu 

não fiz sucesso o suficiente para me manter no Calado até hoje e digamos se eu 

tivesse feito, se ele tivesse vendido 1 milhão de discos, eu seria escravo daquele 

disco, porque eu teria que dar conta da audiência, então a minha geração, como ela 

aprendeu que ela não ia ter essa vida, que não ia ser uma celebridade, que não ia ser 

uma estrela, então a Juçara gravou um disco hoje, cada disco da Juçara é uma 

loucura, uma hora faz com o metá metá que são canções afro-brasileira e outra como 

o ... porque não tem empresário enchendo o saco dela, não tem gravadora enchendo 

o saco dela, ela não está preocupada se vai tocar na rádio ou se não vai, isso dá uma 
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liberdade de criação,  que pouquíssimos na indústria... como Caetano e Gil, são 

poucos... teve uns que tiverem e pagaram o preço, como Itamar, Tom Zé, Macalé... 

pagaram o preço, viraram malditos. Então a minha geração, nem esse problema tem, 

a gente nem maldito é, a gente não é nada... e isso dá uma liberdade tremenda e eu 

acho curioso quem não se vale dessa liberdade, quem não experimenta, quem faz o 

mesmo disco sempre. 

Fora os 800 do Sesc Pompeia porque eles esperam justamente isso de você e 

eu tenho certeza que meus fãs eles esperam isso de mim, qual é a novidade do 

Romulo. O que que o Romulo fará desta vez. E eu procuro, o que me dá prazer, 

cumprir as expectativas deles. 

E o meu processo criativo tem a ver com isso porque isso me mantém vivo, 

porque pelo dinheiro... quer dizer é pelo dinheiro que é de onde eu tiro o meu sustento, 

por que ainda que o meu disco não faça sucesso, toda vez que meu disco sai, o meu 

nome volta a circular, eu consigo fazer o lançamento no Sesc e alguém, vinte anos 

depois, me escuta pela primeira vez e descobre que tem 15 discos pra trás. Então, 

toda a vez se renova (3x) e eu faço disco para me renovar enquanto artista e pra me 

renovar profissionalmente e pra manter a roda girando. E foi bem louco manter a roda 

girando na pandemia e eu nem acredito que ela girou e acho que isso dá a dimensão 

do tamanho que eu tenho por que eu não sou tão pequeno assim há ponto de causar 

um estrago absoluto, que poderia ter acontecido, tipo acabou o dinheiro, mas eu estou 

aqui, dois anos depois com o aluguel em dia.  

P: Bom, eu acho que podemos terminar aqui porque se deixar ficamos mais 

cinco horas... 

R.F.: E agora quero ver você fazer a síntese disso tudo. Eu não o cara da 

síntese... 

P: Mas você faz síntese de outro jeito. A canção é síntese, não é? 

R.F.: Exatamente, boa, eu acho que o disco é síntese. Mas o disco acabou... 

agora só se ouve single... não tem problema o meu trabalho permite isso. 

Aliás eu tive um problema com as plataformas digitais porque eu lancei dois: 

um é voz e violão; e o outro é o Doença. O Doença não tem divisão de faixa, ele tem 

38 minutos e o Spotify acha que é single, ele não consegue classificar como disco. E 

eu fui reclamar, daí quem é o culpado? O algoritmo, essa entidade que a gente não 

sabe quem é! Aaaa, o algoritmo não lê desse jeito, ele lê o seguinte, se tem uma faixa 

é single, até duas faixas é single, quatro faixas EP, e quando tem a quinta faixa é 
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álbum. E aí não tem o que fazer, o algoritmo manda, não tem uma porra de um técnico 

lá para mudar, não existe.  

Mas eu, enquanto artista e voltando a falar de síntese, o Romulo da pandemia 

está sintetizado neste disco que eu lancei e nesse outro que eu falei do Tiago que virá 

o ano que vem, certamente. Quando você ouvir o meu disco com o Tiago, é um disco 

pandêmico. Se os historiadores foram interessados que nem eu e quando eles 

pesquisarem, e ouvirem o Barulho Feio é o disco do golpe (referindo-se ao 

impeachment da presidenta Dilma em 2015?), quando ouvirem No chão sem o chão 

é o disco do fim da indústria fonográfica (que não acabou), mas é o disco da implosão 

do mercado fonográfico, porque tem canções como para fazer sucesso – eu sou o 

resto do sucesso financeiro e cultural... é o Brasil. Então, os discos ali falam de mim e 

da minha vida naquele ano ou naquele período. Por isso que eu vou fazer disco e se 

algum dia, não for permitido subir um disco na plataforma, aí sei lá o que eu faço! 

Imagina, eu acho que sempre vai ser permitido fazer um disco, como um 

formato, espero que sim. Porque é só assim que eu consigo me entender, que eu 

consigo me organizar, de um conjunto de canções, ali é a síntese, ali é o meu 

documento, ali é meu manifesto, ali é... tá tudo ali, uma canção não dá conta disso! 

Mas eu não me importo com quem só escuta uma música minha, quem pega os meus 

discos todos e faz uma playlist, beleza. 

Mas agora, você quer saber uma coisa que eu acho? 

Ouve o disco na ordem do disco. Da primeira até a última música, se você 

quiser saber, se não quiser também, tudo bem. 

P: Eu fico pensando que o Lucas Santanna fez o Modo avião que é feito dessa 

forma, sem faixas e o Disco das Horas também. É possível a gente pensar que são 

quase óperas? 

R.F.: É exatamente, é pensado sobre isto, o nome da música: 1ª. hora, 2ª. 

hora... já dá pra entender isso como se fosse movimentos... e o Tiago (diretor artístico, 

musical) pensou desse jeito também, foi tudo ..., se você prestar a atenção, você dá 

o play e: Tam tam... e ao final da 13ª. hora Tam Tam, no mesmo tom. As pessoas não 

têm mais aparelho de cd, mas se botar num aparelho de cd e esquecer de trocar, vai 

acontecer um looping e você vai ficar num looping eterno, é isso. É o formato disco 

que permite isso, é o formato disco que permitiu o Nuno escrever 13 letras, pensando 

em uma obrinha fechada, e eu compus as 13 canções, pensando, eu fiz essa aqui 

mais assim, acho que está muito pra cima, vou fazer umas mais tristes. Daí eu ia 
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organizando esse sentimento desse mood. O Tiago = quando foi fazer os arranjos 

pensou do mesmo modo. Então, tudo ali foi formatado e só é possível por causa do 

disco. Agora se a pessoa só gosta da 5ª. hora, funciona também, ou se a pessoa 

embaralhar o próprio disco. Mas vai ser melhor se seguir a sequência das horas. 

P: Sim porque é uma história. 

R.F.: É a história de um casal apaixonado ... e isso não é fantasia, é pré-eleição 

do Bolsonaro, era 2017 quando o nuno me mandou e já tava dando merda, já tinha 

dado o impeachment, já tava uma loucura. O Brasil tava uma loucura, o Bolsonaro 

estava ali meio Pateta, mas já era o Nuno fantasiando, o Nuno veio pra um hotel e 

esquecer de tudo, já era um escape, já. E o que diz ali, América, Russia, Síria, ciência, 

fome, foguete, fuga de capitais. Eu escrevi isso em 2017, e eu acho que esses mano 

ainda não tinha dado rolê de foguete ainda, o Besos e... (referindo-se ao Ellon Musk). 

Eles queriam dá, mas não tinham dado ainda. É um disco de canção de amor... lê lá 

a letra! 

Então é isso, o disco organiza os sentimentos todos, organiza os seus 

pensamentos, pra mim é assim que funciona, porque senão é um outro exercício. A 

Juçara vai lançar um disco novo e está precisando de música nova, aí beleza... 

trabalhamos com isso também. Mas o disco não é juntar, por exemplo, o meu disco 

novo que as canções não foram compostas para ele, tinham canções muito antigas, 

tinham canções antigas sem letra, que a letra foi feita agora, um disco, do ponto de 

vista do repertório, meio louquinho e aí o que eu fiz? Eu uni no som, o assunto do som 

que era o assunto do disco, o som que era o assunto do disco uniu todas as canções, 

então, parecem todas feitas naquele momento. Então, era esse o assunto. Uma 

canção que eu compus há dez anos atras, tem letra ali que poderia ter sido escrita 

hoje. A letra do Nuno ou do Clima porque fala de coisas que são aflições pessoais e 

porque são pessoais, são universais e porque são verdadeiras, elas atravessam o 

tempo, então... 

Barulho feio foi composto muito por causa da nossa experiência na bienal de 

2010, quando a galera enlouqueceu e disseram que a gente tava maltratando urubu, 

tanto que o IBAMA revogou o pedido e deu aquela merda toda, foi quando escrevi o 

Barulho feio – ninguém cantará, ninguém pintará, ninguém filmará, nem publicará... 

pandemia... quando tudo parou. 

Então é isso, quando a canção é boa, quando é para além de seu tempo, ela 

permanece. 
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E por isso que agora eu estou escrevendo sobre pandemia, eu não escrevo só 

sobre a emoção assim... eu nunca vou escrever um verso: vírus assassino, eu nunca 

vou fazer, só se eu for escrever sobre uma outra coisa que tire a liberalidade dele, 

mas eu vou escrever sobre coisas que aí, o historiador, quando ouvir esse disco que 

vou fazer com o Tiago Rosas ou mesmo esse que eu lancei agora e sabendo que foi 

no meio de uma pandemia, ele vai entender aquela letra. Olha, mais de 100, 100 mil,1 

milhão, muitos zeros virão... não tinha chegado a 50 mil quando eu escrevi esse verso. 

P: Tudo muito premonitório... 

R.F.: Essa daí, infelizmente estava fácil prever... o que eu não previ é que um 

avô, um irmão, incluiria a minha mãe, né. Isso não (2x) ... 

P: Meus sentimentos. 

P: Porque você insiste em dizer que não é músico. 

R.F.: Eu sou incapaz de tocar com outro músico, eu sou incapaz de tocar a 

minha música. Eu sou artista. Uma coisa é ser um especialista. Eu sou um artista que 

usa a música como linguagem. 

O Nuno tem uma frase que é muito profunda: Ignorância pode ser muito rica 

em arte, ela não é rica em si mesmo, mas o fato de eu não saber música, por exemplo, 

e sair compondo, do jeito que eu acho que tenho que compor, muitas vezes os meus 

amigos que estudaram música falam, cara você é muito louco, como você está 

juntando esse acorde com esse acorde, não faz sentido! Não é natural você juntar 

isso com isso... então ignorância pode ser rica em arte e eu não saber música, me fez 

compor, agora não quer dizer se eu não soubesse música, eu não faria outra música, 

tão ou mais incrível. Mas porque eu sou artista, eu quero que o cara da cuíca imite um 

cachorro, eu faço um disco com Jards Macalé dizendo que vai dar errado...  

Quando eu saio das artes plásticas, quando o Nuno me manda embora e eu 

vou viver de música e encontro a minha turma, Rodrigo, Kiko, Tiago, Cabral e Juçara, 

a piada era, eu pedia umas coisas, os caras: é artes plásticas, virou uma espécie de 

código, faz isso e os caras: artes plásticas. Não é música o que você está fazendo, é 

artes plásticas! 

É que nem o Nuno que faz dança sem ser coreógrafo, faz cinema sem ser 

cineasta, faz artes plásticas sem saber desenhar. A única coisa que ele faz sabendo 

muito é escrever e aí ele pega a literatura e manda pro cinema, pra letra de música, 

manda pra uma escultura de 20 toneladas de areia que está escrito Alvorada lá no 

morro que beleza... então ele sai misturando as paradas todas.  
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Eu trouxe (a possibilidade da experimentação das artes plásticas) para a 

música de algum jeito que é tentar modos diferentes de fazer canção. 

Como é que faz canção de um jeito diferente? Que é isso também, né.  

A minha geração foi assolada pelo fim da canção, a canção morreu, Chico 

Buarque falou que a canção morreu92 e ainda a gente tinha que dar conta disso, né! 

Se a canção morreu, eu estou fazendo canção por que, né? 

Aí, processo criativo: Como é que eu faço a porra de uma música?  

Que já está absolutamente consolidada como uma forma de arte do século XX 

e como eu ponho ela no século XIX? 

Por isso eu me interesso pelo funk, não pela letra, mas pelo som, é a coisa 

mais criativa do século XIX, certamente. Não é à toa que o disco da Juçara foi 

influenciado por isso, o meu é influenciado por isso, por essa experiência sonora 

dessa molecada, que teve acesso à tecnologia, que na grande maioria das vezes não 

teve educação formal, mas teve uma educação tecnológica, teve uma educação com 

acesso aos meios, não era mais a grande indústria, com o grande engenheiro 

tomando conta da mesa de 2 milhões de dólares. 

Não, era um moleque com um computador de segunda mão, com uma internet 

pirateada, com plug in pirateado, batendo em copo, gravando e pronto, revolucionário! 

É o mais avançado do mundo esse funk produzido pela periferia do Brasil.  

Aaa, mas fala de sexo... 

P: Canta a vida dele... 

R.F.: Canta a vida dele que é abandonada pelo Estado, passando fome, 

comendo osso e você quer que o cara vai falar o que? Sem educação formal e ainda 

assim e isso é um traço do Brasil, infelizmente... porque eu queria que deixasse de 

ser e ainda assim a galera vai lá e faz.  

A gente tá em pandemia, Patrícia e saiu disco pra caralho! Todo mundo em 

casa, sem dinheiro, fazendo disco!  

Os caras vão lá, deixa a míngua e o povo vai lá e faz! 

Eu sempre falo, é um clichê... e você falou lá tras, a pessoa fica achando que  

Se a pessoa está em dúvida, ela não é artista o artista, é a coisa mais ripe que 

eu falo na minha vida, o artista tem um chamado, se ele consegue viver sem ser 

artista, ele não é artista... 

 
92 Disponível em: https://www.revistaserrote.com.br/2011/06/o-fim-da-cancao-em-torno-do-ultimo-
chico/.  
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É um chamamento, por que você vai querer ser artista? 

Você é perseguido, chega a ser perigoso nos tempos atuais, e capaz de ficar 

mais ainda, vai saber o que acontece? 

A mulher do fim do mundo, se ela fosse composta hoje poderiam ter outras 

questões, falando de uma mulher negra, isso pode dar merda, né? 

Pra esses fascistas...  

Então pra que você faz isso? Bicho, não tem a menor chance de não fazer... 

isso separa quem é artista e quem não é artista. É isso. 

P: Eu estou satisfeita e quero te agradecer muito. 

R.F.: Que é isso, eu que te agradeço! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


