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Epitáfio 

 

Devia ter amado mais  

Ter chorado mais  

Ter visto o sol nascer  

Devia ter arriscado mais  

E até errado mais  

Ter feito o que eu queria fazer...  

 

Queria ter aceitado  

As pessoas como elas são  

Cada um sabe a alegria  

E a dor que traz no coração...  

 

O acaso vai me proteger  

Enquanto eu andar distraído  

O acaso vai me proteger  

Enquanto eu andar...  

 

Devia ter complicado menos  

Trabalhado menos  

Ter visto o sol se pôr  

Devia ter me importado menos  

Com problemas pequenos  

Ter morrido de amor...  

 

Queria ter aceitado  

A vida como ela é  

A cada um cabe alegrias  

E a tristeza que vier...  

 

O acaso vai me proteger  

Enquanto eu andar distraído  

O acaso vai me proteger  

Enquanto eu andar...  

 

Devia ter complicado menos  

Trabalhado menos  

Ter visto o sol se pôr... 

 

Sérgio Britto (2001)
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RESUMO 

Esse estudo trata de uma Política Pública Cultural do Brasil, denominada Programa Cultura 

Viva, cuja ação principal são os Pontos de Cultura, com foco no Estado de Pernambuco. O 

objetivo é analisar as mudanças provocadas pelos Pontos de Cultura em comunidades do Estado 

de Pernambuco a partir do nível de felicidade dos coordenadores e usuários dos Pontos. Para 

perceber as mudanças que ocorrem com os indivíduos, seja para melhor ou pior, pensou-se em 

algo que fosse inerente ao indivíduo, ou seja, algo tão pessoal como a felicidade. Cada pessoa 

tem a sua significação do que é ser feliz e sabe dimensionar o quanto é feliz. A felicidade, apesar 

da sua subjetividade, vem sendo objeto de estudo na Ciência Social. Estudos nas áreas da 

administração, economia, ciências políticas, sociologia e psicologia vêm sendo desenvolvidos 

com a intenção de utilizar a felicidade como parâmetro de avaliação. O Programa Cultura Viva 

visa potencializar ações culturais já desenvolvidas por setores historicamente alijados das 

políticas públicas, criando condições de desenvolvimento econômico alternativo e autônomo 

para a sustentabilidade da comunidade. Dessa forma, à medida que os movimentos sociais são 

reconhecidos como sujeitos de manifestações culturais legítimas, os poderes locais passam a 

respeitá-los e a reconhecê-los. A essência desta tese é a carência de atenção do ser humano, 

cuja inspiração é a de que a felicidade está intrinsecamente relacionada à harmonia de nossas 

relações sociais. Nesse entendimento, as políticas públicas culturais devem levar em 

consideração tais relações, o que se constatará no decorrer da leitura desta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Pontos de Cultura, Felicidade, Programa Cultura Viva, índice de felicidade, 

Pernambuco. 

...
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ABSTRACT 

This study deals with a Brazilian Cultural Public Policy, called Live Culture Program, which 

main action are the Culture Points, focusing on the State of Pernambuco. The objective of this 

thesis is to analyze the changes provoked by the Culture Points in communities of the State of 

Pernambuco regarding the level of happiness of the coordinators and users of these Points. In 

order to perceive the changes that may occur with these individuals, for better or worse, we 

thought in something that is inherent for individuals, that is, something such personal as 

happiness. Each person has its meaning of what is to be happy and he/she knows how much 

he/she is happy. Happiness, despite its subjectivity, has been the object of study in Social 

Science. Studies in the areas of business, economics, political science, sociology and 

psychology have been developed with the intention of using happiness as a parameter of 

evaluation. Live Culture Program aims to strengthen cultural actions already developed by 

historically neglected sectors by public policies, creating conditions for alternative and 

autonomous economic development for the sustainability of the communities. In this way, as 

social movements are recognized as subjects of legitimate cultural manifestations, the local 

authorities come to respect and acknowledge them. The essence of this thesis is the lack of 

attention of the individuals, whose inspiration is that happiness is intrinsically related to the 

harmony of our social relations. In this understanding, public cultural policies must take into 

account such relations, which will be seen in the reading of this research. 

 

Key words: Culture Points, Happiness, Live Culture Program, index of happiness, 

Pernambuco. 
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Introdução  

Esse estudo trata de uma Política Pública Cultural do Brasil, denominada Programa 

Cultura Viva, cuja ação principal são os Pontos de Cultura, com foco no Estado de Pernambuco. 

O objetivo é analisar as mudanças provocadas pelos Pontos de Cultura em comunidades do 

Estado de Pernambuco a partir do nível de felicidade dos coordenadores e usuários dos Pontos. 

O interesse por este estudo despontou a partir da dissertação, apresentada ao Curso de 

Mestrado em Extensão Rural e Desenvolvimento Local-Universidade Federal Rural de 

Pernambuco-UFRPE, em agosto de 2008, sob o título “Política pública cultural e 

desenvolvimento local: análise do Ponto de Cultura Estrela de Ouro de Aliança- Pernambuco”, 

em que se analisou como uma política pública cultural voltada a uma manifestação da cultura 

popular pode servir de ferramenta para a construção do desenvolvimento local. 

No ano de 2005, através de uma matéria publicada no “Caderno Viver” do Diario de 

Pernambuco, houve conhecimento de que o Maracatu Estrela de Ouro de Aliança-PE tinha se 

tornado um Ponto de Cultura por intermédio da celebração de um convênio com o Ministério 

da Cultura. O Estrela de Ouro era um velho conhecido das apresentações de Maracatu de Baque 

Solto em Pernambuco, uma vez que o responsável pela presente pesquisa é brincante e faz parte 

da diretoria do Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte. O fato novo, contudo, era o que 

viria a ser o tal Ponto de Cultura. Após algumas pesquisas na internet, verificou-se ser uma 

iniciativa do Ministério da Cultura-MinC, para dar apoio a instituições culturais existentes, que 

recebeu a denominação de Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura 

Viva, uma política pública cultural voltada para instituições marginalizadas pelos poderes 

públicos e que demonstrava a vontade de dialogar com grupos alijados das ações 

governamentais. 

Durante as pesquisas de campo, realizadas em torno do Ponto de Cultura Estrela de 

Ouro de Aliança-PE, algumas questões, sobre os entraves que algumas instituições voltadas 

para a cultura enfrentavam, se colocavam: Que tipo de mudanças sociais, econômicas e 

culturais surgiram com a implementação do Programa? As mudanças partem do coletivo para 

o individual ou seria o contrário, nascem primeiramente no indivíduo? Em busca de responder 

a tais indagações tão subjetivas, procurou desenvolver-se este estudo pautado no indivíduo, a 

partir da possibilidade de utilizar o índice de felicidade dos participantes dos Pontos de Cultura 
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para analisar uma política pública cultural. Parte-se do princípio de que uma boa política pública 

é aquela que proporcione felicidade ao maior número de pessoas. 

Uma política pública cultural trata das diretrizes sociais, priorizando os direitos sociais 

dos cidadãos, envolve recursos públicos e é conhecida como ação do Estado em benefício da 

sociedade. Néstor García Canclini (1987: 65) já abordava sobre a orientação do Estado em 

relação às políticas públicas culturais, considerando-as intervenções do Estado, das instituições 

civis e dos grupos comunitários organizados com o fim específico de orientar o 

desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades culturais da população e obter consenso 

para transformação social. 

O Programa Cultura Viva visa potencializar ações culturais já desenvolvidas por 

setores historicamente alijados das políticas públicas, criando condições de desenvolvimento 

econômico alternativo e autônomo para a sustentabilidade da comunidade (Brasil 2004: 18).  

Dessa forma, à medida que os movimentos sociais são reconhecidos como sujeitos de 

manifestações culturais legítimas, os poderes locais passam a respeitá-los e a reconhecê-los. 

Para Arantes (1981: 39), “os detalhes da cultura precisam ser vistos sempre em seu contexto”. 

Esse Programa tem abrangência nacional reunindo entidades e organizações com atuação em 

diversas áreas da cultura. 

O Programa Cultura Viva foi idealizado por reconhecer a centralidade da cultura como 

ferramenta para construir o desenvolvimento local, a cultura como economia, e geradora de 

crescimento, renda e emprego. Os grupos locais devem ser subsidiados para que possam 

desenvolver suas capacidades e potencialidades de expressão para melhor oferecer a sua cultura 

como elemento de integração social. Propiciar esses benefícios faz parte dos objetivos do 

Programa Cultura Viva. 

Para fundamentar uma análise profícua do Programa Cultura Viva, tomou-se como 

norte os pressupostos teóricos sobre Política Pública Cultural nos escritos dos pesquisadores 

Isaura Botelho, Néstor García Canclini, dentre outros, e os informes documentais do Ministério 

da Cultura. Levaram-se também em consideração as ideias dos intelectuais Mário de Andrade, 

Aloísio Magalhães e Gilberto Gil e outros estudos, para compor o aporte teórico do estudo, a 

saber: Calabre (2005, 2006); Coelho, 1997; Martinell (2003); Rubim (2007, 2009, 2010, 2011); 

Silva (2007A, 2007B, 2010); Miguez (2009); Turino (2009), entre outros. 

Em consonância com trabalhos já realizados anteriormente, relacionados ao Programa 

Cultura Viva, a exemplo da dissertação de Mestrado e da avaliação do Programa Cultura Viva 
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efetuada pelo IPEA/Fundaj1, nos quais se observou que a mudança evidente causada pelo 

Programa centra-se no indivíduo e, por consequência, na comunidade. Essa mudança não se 

observa através dos índices existentes como, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal - IDH-M, e caso seja perceptível alguma alteração nos índices existentes 

ocasionadas pelo Programa, tal mudança não aconteceria em curto prazo. 

Para perceber as mudanças que ocorrem com os indivíduos, seja para melhor ou pior, 

pensou-se em algo que fosse inerente ao indivíduo, ou seja, algo tão pessoal como a felicidade. 

Cada pessoa tem a sua significação do que é ser feliz e sabe dimensionar o quanto é feliz. A 

felicidade, apesar da sua subjetividade, vem sendo objeto de estudo na Ciência Social. Estudos 

nas áreas da administração, economia, ciências políticas, sociologia e psicologia vêm sendo 

desenvolvidos com a intenção de utilizar a felicidade como parâmetro de avaliação. Um grande 

número de estudos desenvolvidos em nível mundial vem alcançando as diversas áreas do 

conhecimento, fato observado pelo grande número de trabalhos presentes no banco de dados da 

Erasmus University Rotterdam. No início dos anos 1980, foram publicados cerca de 200 artigos 

que tratavam da felicidade; nos últimos anos esse número chegou a pouco mais de 27.000 

publicações; o curso mais popular da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, enfoca a 

felicidade, e o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, em 2002, Daniel Kahneman, divulgou 

um novo campo de pesquisa, a hedônica – o estudo científico da felicidade (Andrews 2011: 

11). 

Por intermédio de questionamentos, realizados junto aos integrantes do Programa, 

considerou-se pertinente verificar o grau de felicidade desses participantes e a interferência do 

Cultura Viva nesse índice de felicidade declarada. 

O uso dos termos felicidade e bem-estar subjetivo são aplicados de maneira 

intercambiável, como signos abrangentes, com a finalidade de descrever os objetivos da 

Psicologia Positiva. Vale destacar que os termos supracitados, em alguns momentos, referem-

se a sentimentos e, em outros, a atividades em que não há sentimento algum (Seligman 2004: 

287). Neste estudo, deu-se a preferência ao termo “felicidade” porque não se pretende cair na 

situação destacada por Agnaldo Farias (2011: 11) em que “a maioria das pessoas que sai da 

academia, enquanto ganha em profundidade, perde em comunicabilidade”. A intenção é que as 

                                                           
1 Pesquisa coordenada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea,  com participação da Fundação Joaquim Nabuco – Fundaj, que 

tinha como objetivo a avaliação do Programa Cultura Viva. A pesquisa aconteceu no decorrer dos anos 2007 e 2008, na qual o autor deste 
estudo teve a oportunidade de participar. 
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ideias defendidas neste estudo sejam alcançadas, “entre o velame e a macambira”2, pelo maior 

número de pessoas possível. 

Em que pese a crescente demanda de profissionais qualificados no campo da pesquisa 

sociocultural, o estudo de políticas públicas culturais que utilizam o índice de felicidade como 

parâmetro de avaliação apresenta-se como proposta inovadora. Tal fato justifica um 

reinvestimento na proposta de análise do Programa Cultura Viva ora apresentada.  

Para tanto analisou-se as comunidades que são compreendidas como entendimento 

compartilhado, já que o tipo de entendimento em que a comunidade se baseia precede todos os 

acordos e desacordos. Tal entendimento não é uma linha de chegada, mas o ponto de partida de 

toda união. É um “sentimento recíproco e vinculante” – “a vontade real e própria daqueles que 

se unem”; é graças a esse entendimento, e somente a esse entendimento, que na comunidade as 

pessoas “permanecem essencialmente unidas a despeito de todos os fatores que as separam” 

(Baumam 2003: 15).  

Os estudos socioculturais são pertinentes no momento atual vivido no Brasil, pois 

levam a uma reflexão sobre a atenção que o Estado vem dispensando a ações da cultura popular, 

além de ajudar a compreender melhor o outro e a aceitar sua espontaneidade nas práticas sociais 

e culturais.  

A proposta de um estudo sociocultural, pelo viés da felicidade, procura atender à 

expectativa gerada inicialmente de identificar as mudanças sociais ocorridas nas comunidades 

pernambucanas que foram alcançadas pelo Programa Cultura Viva, bem como os fatores que 

condicionam a sua aplicabilidade. Com isso, está-se apresentando à comunidade científica, 

como tese de Doutorado, um trabalho científico original pois, ao que consta nos registros 

publicados, ainda não foi realizado outro que busque analisar a eficácia de uma política pública 

cultural por meio do nível de felicidade dos usuários. O resultado intenta ser um consistente 

material descritivo do Programa Cultura Viva, interpretado quali-quantitativamente e que 

servirá para a reflexão quanto à realidade heterogênea dos atores sociais, direta ou indiretamente 

alcançados pelo Programa, abrindo assim espaço a uma discussão sobre a realidade da política 

pública cultural no Brasil e do preconceito que impera com relação às ações da cultura popular. 

Sabe-se que a falta de informação alimenta preconceitos em relação à cultura popular, que 

retrata uma realidade específica; é preciso, portanto, que a sociedade tome consciência da 

                                                           
2 Alusão à letra da música do compositor Petrúcio Amorim (ver em http://www.petrucioamorim.com.br/letras/letras.php?id=12), em que 

velame significa o conjunto de velas de uma embarcação e macambira é uma planta terrestre, nativa do Brasil, encontrada no sertão nordestino 

e, parafraseando, significa do litoral ao sertão.  

 

http://www.petrucioamorim.com.br/letras/letras.php?id=12
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realidade das comunidades menos favorecidas, e que essa realidade seja refletida a partir de 

experiências empíricas. 

Para o desenvolvimento deste estudo, foi realizada uma pesquisa descritiva, em que se 

descreve características das comunidades e os aspectos gerais dos Pontos de Cultura a partir do 

que foi relatado pelos participantes. Inicialmente fez-se uma pesquisa documental para um 

levantamento geral em relação ao Programa Cultura Viva. Quanto à natureza da pesquisa 

utilizou-se o método quali-quantitativo segundo o qual o emprego dos dois métodos (qualitativo 

e quantitativo) se complementa, na busca de uma melhor compreensão da realidade em foco, 

possibilitando uma melhor integração para a prática da pesquisa. Pelo método quantitativo, 

considerou-se os dados estatísticos relacionados aos Pontos de Cultura e o índice de felicidade 

dos participantes. O qualitativo foi utilizado na análise dos conteúdos, ou seja, a análise do 

impacto social causado pelo Programa Cultura Viva, pontuando os aspectos positivos e 

negativos, a partir dos depoimentos dos atores sociais envolvidos direta ou indiretamente com 

o Programa, possibilitando ao pesquisador uma melhor interpretação do nível de felicidade 

desses participantes. Entende-se, como Vergara (2005: 39), que é possível analisar os dados em 

um mesmo estudo, empregando os dois métodos concomitantemente, ou seja, usando estatística 

descritiva para apoiar uma interpretação considerada subjetiva. 

Como procedimento para coleta de dados, escolheu-se como estratégia a observação 

direta para o levantamento das informações iniciais e os seguintes instrumentos: questionários 

aplicados junto aos gestores e beneficiário dos Pontos de Cultura e o diário de campo, através 

do qual considerou-se a opinião do entrevistador sobre aspectos não contemplados pelo 

questionário. 

Foram selecionados, para a amostra da pesquisa empírica, 95 pontos de cultura, 

seguindo como critério de escolha o fato de serem todos eles devidamente cadastrados, 

conveniados pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco e disponíveis 

para a aplicação dos questionários. Os Pontos de Cultura, distribuídos em 64 municípios, 

contemplam 35% dos municípios de Pernambuco. 

Aplicou-se um questionário para o coordenador de cada ponto, ou seja, 95 

coordenadores, com o fim precípuo de angariar informações sobre a infraestrutura dos pontos 

de cultura, a saúde financeira, as articulações estabelecidas, as opiniões sobre o processo 

seletivo, entre outras. 

 Entendendo que tais informações ainda não seriam suficientes para o conhecimento 

aprofundado das perspectivas e expectativas das diversas comunidades pesquisadas, com 
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relação ao Programa Cultura Viva, considerou-se pertinente entrevistar também os integrantes 

de tais comunidades, ou seja, usuários dos serviços de cada Ponto de Cultura, totalizando 82 

informantes no Estado de Pernambuco. 

Com base na opinião e propostas dos entrevistados sobre o Programa Cultura Viva, 

aprofundou-se o processo de avaliação dessa política pública cultural, tomando-se como ponto 

de análise o estado de felicidade dos envolvidos. Para mensurar o nível de felicidade dos 

participantes dos Pontos de Cultura utilizou-se a Escala de Felicidade Subjetiva desenvolvida 

por Lyubomirsky & Lepper (1999). 

Este estudo está estruturado em sete capítulos. O primeiro capítulo concentra as 

discussões teóricas sobre as questões culturais, partindo das concepções de cultura na 

contemporaneidade em face da globalização. No segundo capítulo faz-se uma abordagem sobre 

como se deu o processo de construção de Políticas Públicas Culturais no Brasil, afunilando para 

o Estado de Pernambuco. O terceiro capítulo está dedicado ao Programa Mais Cultura e a sua 

implantação em Pernambuco; como os Pontos de Cultura são uma linha de ação desse 

Programa, apresenta a distribuição dos Pontos em Pernambuco e uma breve descrição das 

regiões contempladas pelos Pontos. O quarto capítulo aborda temas como Economia da Cultura, 

Multiculturalismo, Identidade Coletiva e Diversidade Cultural, que são considerados essenciais 

para entendimento do processo de transformação proporcionado pelos Pontos de Cultura. No 

quinto capítulo apresentam-se as distintas maneiras em que a felicidade foi abordada no 

decorrer dos tempos, como também a psicologia positiva, a mensuração da felicidade e o 

reconhecimento da felicidade por algumas áreas do conhecimento. O sexto capítulo destina-se 

a registrar os procedimentos metodológicos da pesquisa de campo realizados para a construção 

do estudo, assim pontuando os instrumentos de coleta e o plano de análise dos dados. 

Finalizando esta tese, o sétimo capítulo apresenta os dados obtidos, e a análise dos mesmos, 

através da pesquisa de campo realizada com os Pontos de Cultura. 

A essência desta tese é a carência de atenção do ser humano, cuja inspiração é a de que 

a felicidade está intrinsecamente relacionada à harmonia de nossas relações sociais. Nesse 

entendimento, as políticas públicas culturais devem levar em consideração tais relações, o que 

se constatará no decorrer da leitura desta pesquisa.
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1. DISCUSSÃO TEÓRICA DAS POLÍTICAS CULTURAIS E O PROCESSO DE 

GLOBALIZAÇÃO 

As Políticas Culturais reúnem teóricos os mais diversos que discutem sua pertinência 

temática. Este capítulo concentrará as discussões teóricas sobre as questões culturais, partindo 

das concepções de cultura na contemporaneidade em face da globalização. 

1.1. ALGUNS CONCEITOS DE CULTURA 

Entre tantas e tão variadas definições sobre cultura está uma gama de inadequações 

conceituais, que relacionam cultura à escolaridade. 

Tanto cultura como civilização são termos que, segundo Edward & Tylor (Tylor apud 

Warnier 2000: 9), envolvem conhecimentos, crenças, artes, leis, moral, costumes e quaisquer 

hábitos do homem em convívio social. Assim, pode-se dizer que cultura é “a bússola de uma 

sociedade, sem a qual os seus membros não saberiam nem de onde vinham nem como se deviam 

comportar” (Warnier 2000: 9). A cultura para esse autor, entendida como é transmitida, ou seja, 

por sua tradição, assim se define: “O que do passado persiste no presente, onde ela é transmitida 

e permanece activa e aceite por todos aqueles que a recebem e que, por sua vez, ao longo das 

gerações, a fazem passar” (Pouillon apud Warnier 2000: 10). Para esse autor, a mundialização 

é consequência da industrialização. Por isso toda indústria ambiciona conquistar o mercado 

mundial. A indústria veio interferir nessa cultura perpassada pela tradição de geração a geração, 

de tal maneira corrosiva que chegou a destruir algumas, com sua ideia de inovação cultural. 

Afirma ainda esse autor: “As culturas antigas transmitem-se por tradição, enquanto que a 

cultura industrial se consagra à inovação” (Warnier 2000: 11). 

Na Antropologia, a concepção de cultura relaciona-se como sendo os conhecimentos 

adquiridos, pelos valores politicamente corretos da multiculturalidade contemporânea, em que 

se reconhece o saber popular, ou mesmo identifica-o como folclore entre tantas outras 

concepções: produção material e imaterial, saberes, modos e costumes de classe, categoria ou 

ciência, seja cultura burguesa, jurídica, política e outras culturas, conjunto de culturas de signos 

e símbolos das relações sociais, desenvolvimento das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) e acesso à tecnologia. 
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A antropologia cultural não trata da “alta cultura”, quando busca o conceito para a 

cultura, reconhece tão-somente o mundo social vivenciado. Guattari e Rolnick (1986), reuniram 

os diferentes significados de “cultura” em três grupos, assim designados: cultura-valor, cultura-

alma coletiva e cultura-mercadoria: 

Cultura-valor é o sentido mais antigo e aparece claramente na ideia de “cultivar o 

espírito”. É o que permite diferenciar o indivíduo detentor de cultura e aquele que não a possui 

ou determinar se o indivíduo pertence a um meio culto ou inculto, definindo um julgamento de 

valor sobre essa situação. Nesse grupo, incluiu-se o uso do termo para identificar, por exemplo, 

quem tem ou não cultura clássica, artística ou científica. 

Cultura-alma coletiva é sinônimo de “civilização”. Expressa a ideia de que todas as 

pessoas, grupos e povos têm cultura e identidade cultural. Essa expressão presta-se assim aos 

diversos usos por aqueles que pretendem conferir significado para a atitude de seus próprios 

grupos, com o fim de distingui-los dos demais. 

Cultura-mercadoria corresponde à “cultura de massa”. Esse grupo não detém o poder 

de avaliação crítica, como o primeiro grupo. Não se limita a um território específico, como o 

segundo. 

Há quem considere a arte como “repositório de significados culturais” (Wolff 1989: 

4). Os diferentes significados culturais são, por sua vez, trabalhados, criados e recriados, como 

o autor a seguir, ao se reportar aos sentimentos humanos herdados: 

Muitos desses sentimentos têm uma vida mais longa do que nós mesmos e fazem parte 

da nossa herança cultural. Ao mesmo tempo, é correto descrever a arte como sendo 

um ateliê, em que diferentes significados culturais são burilados e criados. Pelo 

trabalho de artistas e o modo pelo qual o trabalho é apresentado, sentimentos sociais 

e culturais e convicções são produzidos, construídos, reproduzidos e reconstruídos. 

Os artistas referem-se em suas criações aos desempenhos e produtos desses 

significados culturais (Smiers 2006: 121-122). 

A cultura faz parte, portanto, dos sentimentos dos indivíduos, sendo o reflexo do seu 

modus vivendi, como se pode ver na sequência da expressão desse autor: 

Embora tenhamos sido todos considerados cidadãos globais, livres das convenções 

sociais ou contextualizações, estamos começando a compreender que isso é apenas 

parte da verdade e para a grande maioria das pessoas não o é por completo. Também 

sabemos não ser desejável estarmos completamente apartados do nosso ambiente 

social (Smiers 2006: 122). 
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Como explanado pelo supracitado autor, o homem é um ser social e não deseja o 

isolamento do seu ambiente de convivência. Para seguir a linha de raciocínio de Anthony Smith, 

veja-se o que ele afirma sobre a globalização da identidade cultural: 

Não existem “memórias mundiais” que possam ser utilizadas para unir a humanidade. 

As maiores experiências globais até o momento – o colonialismo e as guerras 

mundiais - só podem servir para nos lembrar de nossas divisões históricas. A 

dificuldade central em qualquer projeto para construir uma identidade global, e, 

portanto, uma cultura global com identidade coletiva, imagem e cultura é sempre 

histórico-específica, porque é baseada em memórias compartilhadas e um senso de 

continuidade entre gerações (Smith apud Smiers 2006: 122). 

O mundo como um todo não pode oferecer as memórias, os mitos e símbolos de que 

se precisa como seres humanos; entretanto, a força propulsora do contexto local da arte está na 

realidade sendo enfraquecida: “De uma perspectiva democrática, é desejável que as partes mais 

importantes de um panorama artístico local de qualquer sociedade estejam relacionados ao que 

está acontecendo nessa determinada sociedade” (Smiers 2006:124). 

Nesse entendimento, podemos enquadrar cultura em toda a existência humana, sendo 

bastante analisar o seu papel: 

O papel da cultura também deve ser considerado como um fim desejável em si mesmo, 

que é o de conferir sentido à nossa existência (...) cultura, pois, não significa apenas 

um elemento do progresso material: ela é a finalidade última do “desenvolvimento” 

definido como florescimento da existência humana em seu conjunto em todas as 

formas (Cuéllar 1997: 32-33). 

Há assim um alargamento da concepção de cultura, considerado por Santos (1996: 

204), como o propósito exclusivo do desenvolvimento humano. 

1.2. A GLOBALIZAÇÃO E O CAPITAL SOCIAL BRASILEIRO 

Com a globalização, as relações sociais passaram por transformações intensas. O seu 

impacto nas estruturas internas dos países vem fortalecendo ou fragilizando as leis do mercado, 

bem como modificando as posturas dos governos no âmbito das políticas internacionais: 

Trata-se de um processo complexo que atravessa as mais diversas áreas da vida social, 

da globalização dos sistemas produtivos e financeiros à revolução nas tecnologias e 

práticas de informação e de comunicação, da erosão do Estado nacional e redescoberta 

da sociedade civil ao aumento exponencial das desigualdades sociais, das grandes 

movimentações fronteiriças de pessoas como emigrantes, turistas ou refugiados, ao 

protagonismo das empresas multinacionais e das instituições financeiras multilaterais, 
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das novas práticas culturais e identitárias aos estilos de consumo globalizado (Santos 

2005a: 11).  

Segundo o supracitado autor, a diversidade sociocultural faz com que o impacto nas 

estruturas e práticas nacionais e locais, aparentemente monolítico, seja, de fato, muito 

contraditório e heterogêneo, uma vez que as diversas áreas da vida social são o produto de uma 

negociação conflitual e de resultados relativamente indeterminados entre o que é concebido 

como local ou endógeno e o que é perspectivado como global ou exógeno, “entre rupturas e 

continuidades, entre novos riscos e velhas seguranças, entre mal-estares conhecidos e mal-

estares desconhecidos, entre emergências e inércias” (Santos 2005a: 11). 

Nesse entendimento, os processos de mudança que são percebidos resultam 

“contraditórios e desiguais”, conforme esse autor. Podem ser considerados também “variáveis 

na sua intensidade e até na sua direção. ” (Santos 2005a: 11). Acrescenta o autor que tal grau 

de complexidade se dá especificamente nas sociedades semiperiféricas. 

O sistema mundial não distribui de maneira equitativa as oportunidades, acentuando 

ainda mais as desigualdades entre os países: 

Uma das características mais salientes da globalização que designamos por 

hegemónica é o facto de os custos e as oportunidades que produz serem muito 

desigualmente distribuídos no interior do sistema mundial, residindo aí a razão do 

aumento exponencial das desigualdades sociais entre países ricos e países pobres e 

entre ricos e pobres do mesmo país nas últimas décadas (Santos 2005a: 11-12). 

Segundo a referência acima, as desigualdades ocorrem tanto entre países de economias 

distintas quanto internamente aos países, cuja economia é desfavorável. É uma questão de poder 

econômico. Os países ricos são os que se beneficiam da globalização, desfrutando das 

oportunidades por ela criadas. Esses países são os considerados países centrais: 

Os países centrais, que presidem à globalização hegemônica, são os que têm dela 

tirado mais vantagens, maximizando as oportunidades que ela cria e transferindo para 

outros países menos desenvolvidos os custos sociais e outros que ela produz. Ser hoje 

um país central significa precisamente ter a capacidade para maximizar as vantagens 

e minimizar os inconvenientes da globalização hegemônica. (Santos 2005a: 11-12). 

Já os países periféricos contam com uma posição desvantajosa no sistema mundial, ao 

tempo em que o padrão de vida de sua gente também vem cada vez mais decaindo.  

Segundo Morin, o mundo se encontra uno, mas caminha paulatinamente para a 

particularização, ou seja, está cada vez mais globalizado: 
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[...] tomemos um europeu médio. De manhã, liga seu rádio japonês, toma café da 

América Latina, põe a camisa de algodão da Índia, uma calça de lã da Austrália, uma 

carteira de réptil africano. Tem rum de Martinica, tequila mexicana, saquê e talvez 

cachaça brasileira. Escuta sinfonia alemã, com a direção de um maestro coreano ou 

japonês. Nas misérias das favelas africanas, asiáticas e da América Latina também há 

presença do mercado mundial, porque é o mercado que afeta o custo do cacau, do 

açúcar, do café (Morin 2007: 46). 

O texto revela que o particular está constituído no global, ou seja, o mundo em sua 

totalidade contém cada parte das culturas das nações. Há quem discorde da globalização da 

cultura, afirmando que a cultura não pode ser globalizada, uma vez que a perversidade da 

globalização busca enfraquecer, diminuir os países mais fracos, uma vez que está a serviço do 

dominador. Sobre o impacto da globalização sobre a cultura, discorre-se na seção a seguir, 

partindo da pluralidade conceitual. 

1.3. PROCESSOS DE GLOBALIZAÇÃO E O SEU IMPACTO NA CULTURA 

Partindo-se do entendimento de que a cultura tem estreita ligação com a sociedade, 

não podendo ser transmitida senão pela sociedade, como a sociedade por sua vez, qualquer que 

seja, há de ter uma cultura que a identifique; portanto, as culturas do mundo são tanto diversas 

quanto localizadas, sendo essa localização em sua maioria relacionada à dimensão geográfica. 

Quando, porém, o que une uma nação são valores, sentimentos, relações sociais, podemos dizer 

que a cultura é propícia a uma dimensão mais social do que espacial, a exemplo das 

“diásporas”3. A questão geográfica é, de fato, muito forte, pois uma cultura mundializada como, 

por exemplo, o samba que é ouvido no mundo inteiro, tem de imediato sua identificação no 

Brasil. 

Sobre os direitos culturais, veja-se o que diz Cunha Silva: 

Aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, que asseguram a 

seus titulares o conhecimento e uso do passado interferência ativa no presente e 

possibilidade de previsão e decisão de opções referentes ao futuro, visando sempre à 

dignidade da pessoa humana (Cunha Filho 2000: 34). 

Como registra o autor, o conceito de direitos humanos considera a universalização e 

democratização diretas, em prol da cidadania. 

O processo de democratização no Brasil veio a destruir tratados internacionais de 

direitos humanos e em contrapartida o fortalecimento desse processo, reforçando os Direitos 

                                                           
3 As diásporas referem-se às comunidades espalhadas pelo mundo. 
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Fundamentais. A Constituição brasileira (1988) é também o marco da institucionalização dos 

direitos humanos e do processo de democratização do país. Assim, a preocupação do Brasil é 

também uma preocupação global. 

O Fórum Internacional sobre Globalização relatou em 1999: 

Uma alta porcentagem de pessoas no planeta ainda sobrevive por meio de atividades 

locais e comunitárias: agricultura em pequena escala, mercados locais, produção local 

para consumo local. Isso as possibilitou manter o controle direto de sua segurança 

econômica e alimentícia, e mesmo tornar viáveis as comunidades e culturas locais. 

Mesmo nos países desenvolvidos, a maior parte dos trabalhos sempre esteve ligada à 

produção econômica local. (Smiers 2006: 124) 

De acordo com o relatório, a globalização econômica está devastando a produção local 

em prol das economias que têm por base a exportação, com as grandes corporações universais 

no comando 

Para Boaventura de Souza Santos (2005a: 14), há que se considerar as dimensões 

sociopolíticas e culturais no que respeita à globalização, entendendo que os aspectos 

econômicos são relevantes, mas não somente essa dimensão deve ser considerada quando a 

questão são os processos globalizantes. A globalização não deve ser tida como um fenômeno 

essencialmente social para não significar linearidade e consenso, em vez disso, prefere esse 

autor considerá-la pelos conflitos emergidos dos grupos sociais: 

A globalização é um vasto e intenso campo de conflitos entre grupos sociais, Estados 

e interesses hegemónicos, por um lado, e grupos sociais, Estados e interesses 

subalternos, por outro; e mesmo no interior do campo hegemónico há divisões mais 

ou menos significativas. No entanto, por sobre todas as suas divisões internas, o 

campo hegemónico actua na base de um consenso entre os seus mais influentes 

membros. É esse consenso que não só confere à globalização as suas características 

dominantes, como também legitima estas últimas como as únicas possíveis ou as 

únicas adequadas (Santos 2005a: 27). 

Quanto à dimensão cultural, a globalização da cultura teve início nos anos 1980, 

período em que as ciências sociais mudaram o foco, passando do fenômeno socioeconômico 

para o essencialmente cultural: 

A “viragem cultural” veio reacender a questão da primazia causal na explicação da 

vida social e, com ela, a questão do impacto da globalização cultural. A questão 

consiste em saber se as dimensões normativa e cultural do processo de globalização 

desempenham um papel primário ou secundário (Santos 2005a: 51). 

Segundo George Ritzer (apud Santos 2005a: 45), a melhor terminologia para a 

globalização seria ocidentalização ou americanização uma vez que seus valores, artefatos 
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culturais e universos simbólicos são ocidentais especificamente norte-americanos, como 

individualismos, racionalidade econômica, primado do direito, cinema, internet entre outros 

valores.   

A vida dos indivíduos, particular e social, é dominada pela globalização. Não há como 

fugir do controle midiático, pelo qual circulam os interesses dos dominadores: 

É através da imaginação que os cidadãos são disciplinados e controlados pelos 

Estados, mercados e outros interesses dominantes, mas é também da imaginação que 

os cidadãos desenvolvem sistemas coletivos de dissidência e novos grafismos da vida 

coletiva (Santos 2005a: 46). 

De acordo com o pensamento descrito acima, a imaginação é o poço de insatisfação e 

desejos, os quais são supridos conforme o interesse da classe dominante. Em plena era da 

chamada modernidade, há que se considerar uma “cultura global”. Devido ao “fluxo  

transfronteiriço de bens, capital, pessoas, ideias e informação”, conforme bem especificou 

Santos (2005a: 47), descobriu-se maiores semelhanças e diferenças entre as culturas mundiais, 

porém ainda não se pode afirmar a existência de uma cultura global, haja vista a relação 

intrínseca entre cultura e nação. Não se pode olvidar, contudo, o poder dos meios de 

comunicação social e o próprio sistema educacional são forças que agem em prol de uma 

homogeneização contra a diversidade cultural local.  

Há que se considerar a relevância de cada cultura, uma vez que cada uma tem suas 

especificidades: “cada cultura tem verdades, conhecimentos, sabedoria, como também ilusões, 

equívocos”; assim, continua o autor, “estamos num planeta de tantas comunicações e pouca 

compreensão (...) não basta multiplicar as formas de comunicação, também é preciso a 

compreensão” (Morin 2007: 41). 

A ideia de cultura na contemporaneidade vai além das concepções tradicionais de 

identidade cultural, de nação, pois a quebra de barreiras espaciais faz circular no mundo em 

rede ideias e imagens que descaracterizam a referência local, de maneira que a ideia de nação 

vinculada a espaço e população com identidades linguísticas específicas está superada. 

Conforme o autor do texto a seguir, não há mais que se falar em unidade linguística e em etnia 

para relacionar à cultura nacional, sem com isso contrapor à sociedade contemporânea: 

O multiculturalismo, a transculturalidade são as perspectivas para abordarmos os 

novos contextos. Apesar de sermos forçados a constatar a presença do 

fundamentalismo como actor dos novos confrontos (ideológicos, políticos, militares. 

(...), identificamos, por contraposição, o cosmopolitismo (a abertura ao outro, a visão 
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abrangente do mundo) e o relativismo (a ausência de preconceitos a priori para olhar 

o outro) (Carvalho 2006: 4). 

A nova ordem social envolve cosmopolitismo e relativismo, ou seja, uma visão ampla 

e sem preconceito do outro e do mundo. Os valores culturais das diversas nações assumem 

novos direcionamentos no mundo globalizado contemporâneo, em que ganham destaque, na 

agenda internacional, os direitos dos povos às próprias representações simbólicas. A Unesco 

reconhece esses direitos e concebe a cultura como fonte para o desenvolvimento 

socioeconômico dos povos e nações e, acrescente-se, empoderamento individual. 

Há que se relevar ainda, na discussão sobre os direitos culturais, sua evolução em áreas 

como a Sociologia da cultura no que se refere aos processos de aquisição de bens culturais e a 

economia da cultura, na formação das cadeias de produção. Tanto o Direito quanto essas duas 

áreas mencionadas reconhecem o cidadão como o grande beneficiário dos bens culturais, ou 

seja, é por ele e para ele que são destinados os prazeres que emanam de tais bens. 

É pertinente relevar que toda ação cultural está voltada para otimizar a vida do cidadão. 

Segundo Ferreira (2006: 75), cabe ao governo garantir o acesso aos bens culturais, 

descentralizando e democratizando os bens, serviços e espaços culturais. As políticas públicas 

culturais são garantidas tanto por recursos públicos como também pelos privados, porém a base 

comum é o incentivo à distribuição dos bens culturais, ou seja, aquisição de livros, acesso a 

cinemas, teatros, promoção de danças, entre outros produtos culturais criados pelo homem e 

para o homem. O Estado democrático contemporâneo vive o desafio imposto pela socialização 

dos bens culturais. A sociedade civil também que se mobiliza em termos de oferecer resistência 

ao Estado autoritário subjacente às políticas públicas que assumem a responsabilidade de 

assegurar os direitos. 

1.4. POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS 

Uma Política Pública Cultural trata das diretrizes sociais, priorizando os direitos 

sociais dos cidadão, envolve os recursos públicos e é conhecida como ação do Estado em 

benefício da sociedade: 

Políticas públicas são formas de políticas implementadas pelo Estado, cujo objetivo é 

garantir o consenso social mediante iniciativas que contribuam para a redução das 

desigualdades e controle das esferas da vida pública para garantir os direitos dos 

cidadãos (Moraes 2006: 3). 
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No entendimento desse autor, as políticas públicas não são criadas para imposição de 

medidas, mas em prol de vida cidadã. Canclini (1987: 65) já abordava sobre a orientação do 

Estado em relação às Políticas Públicas Culturais, que a considera como sendo intervenções do 

Estado, das instituições civis e dos grupos comunitários organizados com o fim específico de 

orientar o desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades culturais da população e obter 

consenso para transformação social. 

As políticas culturais, na concepção de Durand (2000: 53), são políticas sociais de 

última geração, haja vista a participação efetiva do Estado nas últimas décadas, após a Segunda 

Grande Guerra. 

O marco que institucionalizou as políticas culturais no âmbito internacional, foi a 

criação do Ministério de Assuntos Culturais da França, cujo 1º gestor foi André Malraux, em 

1959 (Calabre 2006; Herrasti 2006; Rubim 2009). 

A multidisciplinaridade de uma política pública, envolvendo áreas do saber distintas 

como, por exemplo, da sociologia, economia, administração e ciência política levam a uma 

análise, segundo Souza (2007: 25) que remete à sociedade, à política, à economia e ao próprio 

Estado. Esse aspecto multidisciplinar da política pública refere-se, por conseguinte, às questões 

que envolvem o poder, incluindo a esfera pública, a democracia, a cidadania e a participação 

popular. Portanto, é essencial da política pública emergir do acordo entre Estado e sociedade 

civil. 

Considera-se pública a política desenvolvida nos espaços públicos, ou nos espaços 

cuja discussão centre, de maneira aberta, nas questões públicas. Conforme afirmação de Rubim 

(2010: 155-156), em tais espaços os atores sociais são protagonistas e interferem nas decisões 

do poder público. O reconhecimento e o fomento, pelo Estado, da participação social, e a 

sociedade, por sua vez, pode (e deve) requerer esse espaço com a participação e as tomadas de 

decisões do próprio Estado como nos indica Nogueira (2005: 161): “espaços de discussão e 

negociação de políticas públicas, espaços de explicitação de conflitos e interesses, contrários, 

portanto, a qualquer ideia de processo harmonioso de delegação de poderes, em que existiriam 

apenas iguais”. 

Ao tratar de política pública, remete-se a ações integrativas e compromissadas com as 

decisões públicas, de participação popular, ou seja, ações que envolvem a interferência dos 

atores sociais no desenvolvimento da política pública: “A representação democrática assenta 

na distância, na diferenciação e mesmo na opacidade entre representante e representado” 

(Santos 2005b: 238). Com isso, tem-se a distinção entre participação e representação política. 
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Nessa última o sujeito transfere poderes a certa pessoa pública, como é o caso do voto nas 

eleições, em que se confere poder a alguém, no caso um político, sem necessariamente 

acompanhar a atuação pós-eleição desse político. A fim de que se concretize essa interação 

entre Estado e sociedade civil, há que se recorrer a uma gestão participativa, que se ocupará em 

promover essa integração: “conexões dinâmicas e criativas com a política: com a representação, 

seus espaços, atores e instituições, com partidos e eleições, com os tempos, os ritmos e a ética 

específica da política, em suma, com o Estado” (Nogueira 2005: 156). 

Políticas culturais são ações elaboradas e monitoradas pelo poder público, porém com 

base nos marcos legais jurídicos, ou seja, constituem-se conjuntos coordenados de ações e 

estratégias, com base na lei, com seus propósitos e ações previamente definidas no ordenamento 

jurídico para o campo da cultura. Tais ações, em consonância com os variados agentes sociais, 

são formuladas, planejadas e executadas pelo poder público seja administrativa ou 

financeiramente por meio de instrumentos normativos e de gestão, os quais têm por objetivo 

precípuo assegurar o pleno exercício dos direitos culturais mediante intervenções que 

disseminem, apoiem e incentivem a diversidade das manifestações e expressões humanas, 

assim como promovam o acesso aos bens e serviços culturais e salvaguardem o patrimônio 

cultural. 

Nesse entendimento, há que se notificar a relação de “solidariedade” entre Estado e 

sociedade no que diz respeito às práticas culturais. Os Pontos de Culturas4 são exemplos 

concretos dessa relação dialógica, em que o Estado a partir de processo seletivo, por meio de 

editais, subsidia ações culturais já previamente estabelecidas na sociedade.

                                                           
4 Os Pontos de Cultura são a principal ação do Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania - Cultura Viva, instituído através da 

Portaria N° 156 de 06 de julho de 2004. São ações desenvolvidas pela comunidade que, após a seleção em edital público, ganham o 

reconhecimento do Estado e passam a receber aporte de recursos para aplicar conforme o plano de trabalho composto por eles. 
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2. CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS 

Neste capítulo, far-se-á uma abordagem sobre como se deu o processo de construção 

de Políticas Públicas Culturais no Brasil, afunilando para o Estado de Pernambuco. Para dar 

início, parte-se do governo Lula, período que vai de 1º de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 

2010. No ano de 2006, ocorre a sua reeleição. A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à 

presidência da República chama a atenção por ter sido a primeira da história do Brasil que leva 

um ex-operário sindicalista ao mais alto posto da governação. A interação com a sociedade, 

mediante as políticas públicas culturais, segundo Rubim (2011: 2), passa a ser sua “marca 

registrada”, motivo pelo qual esse recorte temporal (2003–2010) passa a ser o foco de análise 

neste estudo, uma vez que, no Governo Lula, a cultura ganha destaque, conferindo-lhe um status 

inovador. A construção de Políticas Públicas Culturais, em plena experiência democrática 

vivida pelo País, foi um dos grandes desafios enfrentados por esse governo.  Cabe destacar 

ainda que o Governo Lula teve uma aprovação recorde pela população brasileira, segundo 

Paraná (2008: 63) superior a 80% de avaliação positiva. Entre outros atributos, o seu governo 

ficou marcado pela redução da pobreza e, consequentemente, da desigualdade social. 

O Decreto 4.805, publicado em 12 de agosto de 2003, durante o governo Lula, 

promoveu a reestruturação do Ministério da Cultura que passou a contar com a seguinte 

estrutura: ao Ministro é subordinada uma Secretaria Executiva com três diretorias: Gestão 

Estratégica, Gestão Interna e Relações Internacionais; seis Representações Regionais nos 

estados de Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo e 

seis Secretarias, a saber: de Fomento e Incentivo à Cultura, de Políticas Culturais, de Cidadania 

Cultural, do Audiovisual, da Identidade e da Diversidade Cultural e de Articulação 

Institucional. Tal estrutura procura uma nova concepção para se tratar a política cultural através 

de uma gestão participativa e descentralizadora. 

O MinC, mediante ações de repercussão nacional, segundo Silva (2007a: 43), veio a 

fortalecer e ampliar as instituições federais de cultura, então concentradas em grandes centros 

culturais e econômicos a exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro, além de construir um Sistema 

Nacional de Cultura. Segundo informa esse pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada - Ipea, o fortalecimento das instituições federais foi um projeto somente em parte 

concretizado na agenda do governo Lula. Estendeu-se, contudo, às universidades federais para 

a formação de gestores culturais. 
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Está ao alcance dos gestores culturais uma ampla articulação com as universidades 

públicas, com o próprio Ministério da Educação e com os poderes públicos estaduais 

e municipais para desenvolvimento de ações de capacitação e formação de gestores 

em cultura, produtores e artistas, a exemplo da solução encontrada pela área de saúde, 

com os pólos de capacitação, para a formação de recursos humanos, os quais também 

contaram com instituições públicas de ensino superior (Silva 2007a: 7). 

O pesquisador Albino Rubim (2007: 17) foi feliz ao referir-se ao processo vivenciado 

pelas políticas públicas no Brasil como as “três tristes tradições”: ausência, autoritarismo e 

instabilidade. A primeira triste tradição, a ausência, deu-se nos seguintes períodos: de 1945-

1964, durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e, claro, anteriormente à 

década de 1930, que não havia fomento à cultura por parte do Estado. A segunda triste tradição, 

autoritarismo, durante a era Vargas (1934-1945) e, posteriormente na Ditadura Militar (1964-

1985). Já a triste tradição denominada “instabilidade” foi o período que se estendeu nos 

governos de José Sarney, Fernando Collor de Melo e Itamar Franco. O governo que modificou 

o cenário das tristes tradições foi justamente o governo de Luís Inácio Lula da Silva, durante o 

qual a cultura foi percebida de maneira diferenciada. 

Um aspecto que demonstra esse novo olhar dispensado à cultura, foi o alargamento 

conceitual de cultura pelo Ministro Gilberto Gil, concretizado em seu discurso de posse, 

proferido em 2 de janeiro de 2003: 

E o que entendo por cultura vai muito além do âmbito restrito e restritivo das 

concepções acadêmicas, ou dos ritos e da liturgia de uma suposta “classe artística e 

intelectual”. Cultura, como alguém já disse, não é apenas “uma espécie de ignorância 

que distingue os estudiosos”. (...) Cultura como tudo aquilo que, no uso de qualquer 

coisa, se manifesta para além do mero valor de uso. Cultura como aquilo que, em cada 

objeto que produzimos, transcende o meramente técnico. Cultura como usina de 

símbolos de um povo. Cultura como conjunto de signos de cada comunidade e de toda 

a nação. Cultura como o sentido de nossos atos, a soma de nossos gestos, o senso de 

nossos jeitos. Desta perspectiva, as ações do Ministério da Cultura deverão ser 

entendidas como exercícios de antropologia aplicada (Gil e Ferreira 2013: 229-230). 

Como se pode aferir das palavras do então Ministro da Cultura, a concepção de cultura 

está intrinsecamente ligada à simbologia de um povo em seu modus vivendi. Uma de suas metas 

foi aproximar o MinC do cotidiano dos brasileiros: 

[...] é por isso mesmo que assumo, como uma das minhas tarefas centrais, aqui, tirar 

o Ministério da Cultura da distância em que ele se encontra, hoje, do dia-a-dia dos 

brasileiros. Que quero o Ministério presente em todos os cantos e recantos de nosso 

País. Que quero que esta aqui seja a casa de todos os que pensam e fazem o Brasil. 

Que seja, realmente, a casa da cultura brasileira (Gil e Ferreira 2013: 229-230). 
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Com essas palavras, o ministro evocava a participação efetiva do Estado nas políticas 

públicas culturais. Na sequência, reforça ainda que o Estado deve agir, assumindo a 

responsabilidade de elaborar e colocar em prática as políticas públicas e não ficar à mercê do 

mercado. Quanto aos atores sociais envolvidos na política, considera-se o papel do Estado que, 

conforme o Partido dos Trabalhadores (PT), procura restabelecer relações em prol da equidade 

entre os diversos seguimentos da sociedade. 

Durante as eleições, em 2002, o PT entendeu a importância do lugar da cultura na 

sociedade, considerando-a um direito do cidadão, além de ter conferido relevância ao Estado 

para a cultura. Segundo esclarece esse partido político, na proposta de governo “A imaginação 

a serviço do Brasil”, há um compromisso do Estado em efetivar políticas públicas culturais: 

Está expresso nesse texto o compromisso com Políticas Públicas de Cultura 

entendidas como um direito básico do cidadão. Como um direito republicano tão 

importante como o direito ao voto, à moradia digna, à saúde, à educação, à 

aposentadoria. A transmissão dos seus valores ensinados e aprendidos ao longo da 

história. Portanto, o que propomos aqui é a recuperação do papel da esfera pública de 

suas tarefas indutoras e reguladoras da produção e difusão cultural, a formação do 

gosto e a qualificação dos nossos artistas em todas as linguagens (Partido dos 

Trabalhadores 2002: 5). 

Tem-se, dessa feita, um Estado comprometido, servindo como regulador mediador das 

relações estabelecidas com a sociedade civil. O governo Lula constitui-se em um avanço em 

termos de consolidação de políticas públicas culturais haja vista ter assumido sua 

responsabilidade como gestor de tais políticas, a exemplo do Programa Cultura Viva, como se 

verá a seguir. 

Nessa nova estruturação de políticas, em que o Estado apresenta-se como principal 

ator na elaboração de projetos que disseminam a cultura em seus diferentes segmentos e 

respectivos públicos, há que se resguardarem certos cuidados para que não se repitam erros do 

passado, à época da Ditadura Militar, por exemplo, e nem se limite aos ditames do Estado as 

manifestações culturais e seus atores. 

Entender ser a cultura como um direito fundamental do cidadão – conforme reza a 

Constituição Federal em seu art. 215, na qual se afirma que todos têm o direito “ao exercício 

dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional” –, é reconhecer o papel do Estado 

como estratégico no que diz respeito ao desenvolvimento humano. 
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[...] portanto, sem dirigismos ou interferências no processo criativo, ao Estado cabe, 

com a participação da sociedade, assumir plenamente seu papel no planejamento e 

fomento das atividades culturais, na preservação e valorização do patrimônio cultural 

material e imaterial do país e no estabelecimento de marcos regulatórios para a 

economia da cultura, sempre considerando em primeiro plano o interesse público e o 

respeito à diversidade cultural.(Ministério da Cultura 2009: 6) 

2.1. CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS NO BRASIL 

Para tratar de Políticas Públicas Culturais não se podem olvidar as atuações político-

culturais de figuras como o poeta Mário de Andrade e educadores como Anísio Teixeira e Paulo 

Freire. Da mesma forma, vale destacar o já referido documento “A imaginação a serviço do 

Brasil” (Partido dos trabalhadores 2002) elaborado por ocasião da candidatura de Lula, em 

2002, e a participação da esquerda nos movimentos ocorridos no Brasil, influenciando artistas 

e intelectuais em diversas localidades do território brasileiro, a saber, Chico Buarque, 

Graciliano Ramos, Jorge Amado, Marilena Chauí, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro 

entre tantas outras personalidades das letras e das artes em distintos ambientes culturais. 

A política cultural tucana5 era muito centralizadora, segundo Rubim (2011: 29), uma 

modalidade de financiamento em forma de leis de incentivo, como única forma de 

financiamento: 

A Era FHC, assinalou que as leis de incentivo assumiram o lugar de política cultural 

do Estado nacional. (...), foram entronizadas como a política cultural oficial pelo 

ministro Francisco Weffort, professor de Política da Universidade de São Paulo 

(USP). De uma modalidade de financiamento à cultura, as leis de incentivo se 

tornaram praticamente a única forma de financiamento e pior que isto, elas se 

transformaram na verdadeira política cultural implantada pelo governo federal 

(Rubim 2011: 31-32) 

No governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), pode-se dizer que a cultura era 

tratada como um negócio. O Brasil ressentia-se da construção de políticas culturais nacionais. 

Essa política tucana remete ao neoliberalismo, deixando a cultura à mercê do mercado. Era o 

tempo das “Tristes tradições”, como chama o referenciado autor, cuja dissimetria das riquezas 

e diversidades culturais era latente: 

 

 

                                                           
5Tucanos era como se denominavam os pertencentes ao Partido Social Democrático Brasileiro (PSDB). A Política Cultural tucana ficou 
conhecida, em termos de políticas culturais nacionais, como aquela em que “o mercado tomou o lugar do Estado” (Rubim 2011: 31).  
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O ministro da cultura do governo Lula, inspirado nestas experiências enfrentou as 

tristes tradições e a política cultural tucana. Mas seu desafio tem sido enorme, pois se 

trata de praticamente (re)inventar um ministério criado em 1985, que sempre ficou 

bastante aquém da riqueza e da diversidade cultural brasileiras (Rubim 2011: 15). 

Para esse autor, o Brasil era possuidor de uma diversidade cultural não alcançada pela 

política cultural tucana.  

No Governo de FHC, antecessor do Governo Lula, houve de fato um grande 

investimento nas leis de incentivo fiscal, além de ter sido um período em que o Ministério da 

Cultura deixa a desejar junto à nação: 

[...] e se esses anos foram marcados por um pesado investimento político nas leis de 

incentivo fiscal, eles também se caracterizaram pelo esvaziamento do papel nacional 

e político das instituições do Ministério da Cultura e pela repetição mecânica de 

pressupostos de uma política cultural democrática. Mais grave ainda é sabermos que, 

geralmente, o que acontece no plano federal tem rebatimentos, quase imediatos, na 

esfera estadual e, por consequência, também em nível municipal (Botelho 2008: 117). 

Já no Governo Lula as questões político-culturais passaram por um processo 

dinamizador e abrangente, pois se fez forte sobre circunstâncias democráticas. O Ministério da 

Cultura renovou o papel do Estado na área cultural. Houve investimento orçamentário, melhor 

distribuição de recursos. Segundo Botelho (2008: 117) o que ocorreu foi uma inovação radical 

no conceito de cultura, considerando fulcral a “articulação entre cultura e cidadania”. A cultura 

passa a ter peso na economia global, segundo Botelho (2008: 117), e afirma-se como um fato 

positivo para as políticas culturais regionais e municipais. 

A cultura no Brasil, sobretudo no Nordeste, não vinha recebendo tratamento adequado, 

condizente com a sua importância para os processos de construção do desenvolvimento, haja 

vista os beneficiados serem sempre os da classe dominante. 

A política cultural, em governos anteriores, destinava-se aos diretores de marketing 

das grandes empresas deixando de lado os produtores e agentes culturais locais. Durante o 

primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), o Ministério da Cultura (MinC), 

sob a gestão do cantor e compositor Gilberto Gil, passou por um processo de reestruturação. 

O ministro encontrou o MinC em estado de desestruturação, necessitando, por 

conseguinte, de uma ampla reforma.  É interessante saber a maneira como o Ministro Gilberto 

Gil procurou reverter a situação marginal em que se encontrava o MinC, mostrando o papel 

ativo do Estado nas diversas áreas culturais. Era propósito do Ministro, que o Estado 

contemplasse todos os setores culturais, ainda que isso fosse de encontro aos interesses de 

alguns políticos e profissionais de marketing. O seu objetivo era que o Estado agisse em 
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conexão com a sociedade, que é o público do Ministério e não somente os criadores e produtores 

culturais. Nessa perspectiva, o Ministro abria espaço para o diálogo entre a sociedade e o 

Estado, fator importante para a construção de políticas públicas efetivas (Rubim 2007: 11-12). 

Afinal, se as benesses do Estado, em relação à transferência de recursos que advém da 

contribuição social, se direcionam somente para alguns (pessoas ou corporações) em uma 

seleção diferenciada, ou seja, se impactam, de maneira distinta, os atores econômicos da 

sociedade, elas estariam fomentando as desigualdades, haja vista o Estado concentrar e 

marginalizar o capital. O desejável é que o Estado atue em prol de socializar esse capital. 

2.2. CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS EM 

PERNAMBUCO 

Para tratar de Políticas Públicas Culturais no Estado de Pernambuco, há que se 

considerar a riqueza cultural desse Estado, que se destaca pela grande diversidade de 

manifestações culturais em relação a outros estados.  

Com o fim específico de conferir certa profundidade às análises, optou-se pelo mesmo 

recorte temporal que se fez anteriormente para as políticas públicas culturais no âmbito 

nacional, ou seja, do período de 2003 a 2010, desde o segundo mandato do então governador 

Jarbas de Andrade Vasconcelos/José Mendonça Bezerra Filho6. Cabe ressaltar que nos quatro 

últimos anos deste recorte (2007-2010), a gestão do Estado de Pernambuco passou às mãos de 

Eduardo Campos, que se focou na educação de qualidade, em que se infere um tratamento 

especial às questões culturais, haja vista não se poder dissociar a cultura dos processos 

educacionais. 

Pernambuco, o “Leão do Norte”, como é conhecido por sua atuação de bravura à época 

em que expulsara os holandeses do país, é possuidor de importantes políticas públicas culturais, 

por sua repercussão nacional, a saber: o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura 

(Funcultura), o Festival Pernambuco Nação Cultural (FPNC) e o Projeto Cultura Livre na Feira. 

Sobre essas Políticas Culturais se discorre nas subseções a seguir. 

 

 

                                                           
6 Em março de 2006, o então governador Jarbas Vasconcelos licenciou-se para disputar a eleição para Senador. Assume, em março a dezembro 
de 2006, o Vice-governador José Mendonça B. Filho. 
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2.2.1. FUNDO PERNAMBUCANO DE INCENTIVO À CULTURA (FUNCULTURA) 

O Funcultura foi criado em 2003, na gestão governamental de Jarbas Vasconcelos, em 

substituição ao Sistema de Incentivo à Cultura (SIC). Tornou-se, portanto, parâmetro para 

unificar atividades voltadas ao fazer cultural em Pernambuco. O Funcultura funciona como 

instrumento de renúncia fiscal, que tem por base o Imposto de Circulação de Mercadoria e 

Serviços (ICMS), o qual consiste em um imposto estadual e incide sobre a circulação de 

mercadorias e sobre dois tipos de serviços, a saber, comunicação e transporte interestadual e 

intermunicipal. Este imposto é constitucional, artigo 155 da Constituição Federal 1988 que traz 

as diretrizes do ICMS. 

São objetivos do Funcultura/SIC, conforme disposto no portal da Fundarpe (2008): 

 apoiar as manifestações culturais, com base na pluralidade e na diversidade de 

expressão; 

 facilitar o acesso da população aos bens, espaços, atividades e serviços culturais 

incentivados pelo SIC; 

 estimular o desenvolvimento cultural do Estado em todas as suas regiões, de 

maneira equilibrada, valorizando o planejamento e a qualidade das ações 

culturais; 

 apoiar ações de manutenção, conservação, ampliação, produção e recuperação do 

patrimônio cultural material e imaterial do Estado; 

 proporcionar a capacitação e o aperfeiçoamento profissional de artistas e técnicos 

das diversas áreas de expressão da cultura; 

 promover o intercâmbio cultural com outros Estados brasileiros e outros países, 

neles fomentando a difusão de bens culturais pernambucanos, enfatizando a 

atuação dos produtores, artistas e técnicos de nosso Estado; 

 propiciar a infraestrutura necessária à produção de bens e serviços nas diversas 

áreas culturais abrangidas por esta Lei; 

 estimular o estudo, a formação e a pesquisa nas diversas áreas culturais. 

É cabível de registro que o Funcultura vem cumprindo com maestria as ações que 

indica como propósito. É bastante constatar esse compromisso nos eventos locais por ele 

apoiado.  A participação interativa nas ações culturais e demais situações em que se precisou 

do seu apoio, são exemplos da pertinência desse apoio. 

Com o fim precípuo de incentivar a diversidade cultural por meio das variadas 

manifestações culturais do Estado de Pernambuco, são elaborados projetos culturais de 

produção independente dispostos nas seguintes áreas de atuação do Funcultura: Artes Cênicas, 

compreendendo teatro, dança, circo e ópera; Fotografia; Literatura; Música; Artes Plásticas, 

Artes Gráficas e congêneres; Cultura Popular e Artesanato; Patrimônio; Pesquisa Cultural; 

Artes Integradas; Formação e Capacitação; Gastronomia. 
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2.2.2. FESTIVAL PERNAMBUCO NAÇÃO CULTURAL 

O Festival Pernambuco Nação Cultural (FPNC) foi concebido com a intenção de 

potencializar os festivais existentes em diversas regiões do Estado de Pernambuco, a exemplo  

destes: Festival do Estudante na cidade de Triunfo, que se encontra em sua 55ª edição; 21ª 

Cavalhada e Cavalgada à Pedra do Reino, no município de São José do Belmonte; Festa da 

Renascença, no município de Pesqueira, 13ª edição e a Festa das Dálias, que se encontra na sua 

13ª edição, no município de Taquaritinga do Norte entre outros festivais. 

É uma ação desenvolvida pela Fundarpe e pela Secretaria de Cultura do Estado, com 

início em 2008. Esta política pública cultural, consolidada pela Fundarpe tem a seguinte meta 

estratégica: “Consolidar uma política pública de cultura, democrática, estruturadora, inclusiva, 

que atinja as 12 regiões do Estado, potencializando as identidades e as diversidades culturais 

em todas as estéticas e dimensões” (Menezes 2008: 10). 

O FPNC ampliou o que já existia para os municípios circunvizinhos com atividades 

que abarcam toda a diversidade cultural pernambucana por meio de encontros de cultura 

popular, espetáculos de teatro e dança, exposições de fotografia e design, mostras de cinema, 

apresentações circenses, debates literários, seminários, oficinas e apresentações musicais com 

artistas locais e nacionais. As atividades oferecidas em cada edição do Festival são gratuitas, 

promovendo, estimulando e respeitando as manifestações culturais, além de garantir a 

continuidade das tradições e o aparecimento de novos brincantes. 

No período entre 2011–2012, o FPNC percorreu 82 municípios de Pernambuco com 

investimentos na ordem de R$ 50,5 milhões que possibilitaram o desenvolvimento das 

atividades fomentando o turismo, movimentando a economia local, colaborando na formação 

cultural do público atendido, promovendo a troca entre artistas locais e nacionais e garantindo 

um maior destaque à diversidade cultural do Estado.  

Para melhor compreender a essência do FPNC, elencam-se alguns depoimentos que 

demonstram a proporção tomada pelos festivais já existentes, a partir da confluência de 

atividades de formação cultural, cuja intensidade possivelmente fora motivo da rápida 

disseminação pelos municípios circunvizinhos. 

Eu acho que foi grande ganho os festivais se tornarem festivais completos de cultura, 

festivais onde sejam tratadas todas as linguagens culturais. Então hoje não tem festival 

com perfil apenas de um festival de música e sim de atividades em todas as linguagens 

e aí vem uma bateria de atividades de formação cultural. Essas atividades fazem o 

corpo a corpo do festival, da Secult com as entidades, com os grupos, com os artistas. 

São atividades que, sem dúvida nenhuma, tocam de maneira mais profunda as pessoas. 
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Estamos articulando uma base de atividades que apresentem as linguagens culturais 

que discutam questões importantes da região. Félix Aureliano – Diretor de Formação 

Cultural da Secult-PE (SECULT 2012g).  

O festival não é só de música, é um festival de cultura, isso o nosso secretariado tem 

frisado sempre. Então nós inovamos em 2011, além da organização dos festivais, dos 

fóruns; essa organização fantástica que já foi feita nos primeiros quatro anos do 

governo Eduardo Campos, agora nós acrescentamos, entre outras novidades, a 

descentralização. Então tem sido assim: mantém-se a cidade pólo, como vinha 

acontecendo nos últimos anos, mas também espalha, digamos assim, a programação 

por outras cidades circunvizinhas para valorizar também as raízes culturais dessas 

cidades e divulgar, fomentar, formar público e preservar a memória da diversidade 

cultural de Pernambuco. Severino Pessoa – Presidente da Fundarpe (SECULT 2012d).   

O Governo do Estado, através da Secult, tem trabalhado para consolidar o circuito 

Festival Pernambuco Nação Cultural. A partir de 2011 implementamos um novo 

modelo com o conceito de descentralização. A ideia é essa ampliação das cidades 

onde já aconteciam, já era tradicional o festival, a gente levar para outros lugares 

dando assim mais acesso à população, que geralmente não tinha oportunidade de 

participar do circuito e também com a aproximar artistas e manifestações tradicionais. 

Vinícius carvalho – Diretor executivo da Secult-PE (SECULT 2012a). 

O FPNC é considerado por alguns artistas como uma possibilidade de maior 

aproximação com o público, pois descentraliza-se dos grandes centros urbanos, estendendo as 

apresentações culturais aos municípios menores, como é exemplo o depoimento desta cantora: 

Há possibilidade da gente chegar mais próxima desse público querido, amoroso que 

nos acompanha há tantos anos. Normalmente a gente faz só as grandes capitais. Eu 

acho isso muito interessante. É uma possibilidade mesmo da gente... não só para o 

público, mas para a gente mesmo – que é tão bom receber o calor desse público. 

Vanderlea – Cantora (SECULT 2012a). 

Verifica-se também uma demonstração de realização pessoal de grupos menos 

expressivos em fazer parte do FPNC por viabilizar uma proximidade com os expoentes da 

música brasileira. 

Costumo dizer que é motivo de grande felicidade sempre participar desse evento, 

junto com vocês da Fundarpe, e dividir o palco com grandes nomes da música 

brasileira. Saulo Nascimento – Grupo MPB Baião (SECULT 2012a).  

O Festival Pernambuco Nação Cultural, para a produção, para quem está produzindo 

é muito instigante fazer a produção desses festivais. Montar equipe, ver o perfil da 

cidade, trocar ideias com os coordenadores de cultura do local, ver o que cada uma 

dessas cidades tem de potencial para dar, firmar parcerias, trocar informações. É um 

desafio muito grande para todos, mas temos feito com muito prazer. Fernando 

Augusto – Diretor de Produção da Fundarpe (SECULT 2012b).  

É uma experiência muito rica para mim, eu que venho da escola da Zona da Mata 

Norte, e a gente tem pouca oportunidade de vir para a Mata Sul. Nós acompanhamos 

muito os dois últimos anos, tudo que aconteceu nessa calamidade das águas aqui, a 

enchente do Rio Una. Eu acho muito importante nesse momento de reconstrução, que 

é uma reconstrução física, mas também é uma reconstrução moral e espiritual. Então 

eu acho que a arte é muito importante, é muito legal fazer parte desse movimento, de 

estar aqui em Palmares hoje trazendo música, trazendo poesia dentro de um projeto 

que traz formação, oficinas, cinema e literatura. Eu acho que a educação e a cultura 
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são a base para toda transformação. Renata Rosa – Cantora e compositora (SECULT 

2012g).  

Outro ponto de verificação de satisfação é a importância conferida ao Governo do 

Estado por sua atitude e à própria Fundarpe. Não se poupa elogios à iniciativa do governo: 

É interessantíssima essa coisa da Fundarpe, do Governo do Estado, fazer com que as 

bandas do Recife rodem o interior para que o interior conheça os trabalhos que estão 

sendo realizados no Recife. Charles Augusto – Banda A Roda (SECULT 2012c). 

Essa iniciativa da Fundarpe é maravilhosa, Porque você traz a cultura para outros 

lugares que a gente não viria se não fosse pela Prefeitura da cidade. A gente não viria 

porque não teria acesso, para trazer isso gratuitamente para todas as pessoas em praça 

pública. É maravilhoso, se tivesse isso no Brasil inteiro, a gente estava bem melhor. 

Luiza Possi – Cantora (SECULT 2012c). 

Outro aspecto a considerar, em termos de conferir relevância a esse Festival é a questão 

da economia, uma vez que oportuniza a geração de renda à comunidade local, como observado 

no depoimento a seguir: 

A gente deu muita ênfase em usar mão de obra local, ou seja, nos festivais que fizemos 

no mínimo 20% da mão de obra que utilizamos são da região. Então isso gera renda, 

a economia local funciona, você consegue colocar pessoas para trabalhar que 

normalmente não trabalham e são pessoas que têm uma ligação forte com a produção 

cultural da cidade, mas não tem oportunidade. Júlio Maia – Assessor de Produção da 

Fundarpe (SECULT 2012g). 

Na perspectiva de depoimentos como esses, será conferido destaque ao FPNC por sua 

representatividade junto aos que direta ou indiretamente dele já participaram. 

2.2.3. PROJETO CULTURA LIVRE NAS FEIRAS 

As feiras são parte cultural de toda comunidade. É na feira onde se apresenta 

fortemente a cultura local. As pessoas se encontram na feira para trocar ideias, mostrar o que 

sabem fazer. Segundo Alexandre Sena, um dos coordenadores do Programa Cultura Livre nas 

Feiras, é um verdadeiro encontro social. Sobre a ida à Feira, veja-se o que diz o coordenador: 

É um encontro social. Também cumpre um papel importante que é o abastecimento e 

lá a gente encontra toda a cultura daquele povo. Então quem quer conhecer uma 

cidade, tem que ir a uma feira e tem que ir no mercado. Lá você vai ver de fato o que 

a cidade tem de bom e de melhor para mostrar. Alexandre Sena – Coordenador do 

Programa Cultura Livre nas Feiras (SECULT 2012f).   
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É bastante “ouvir” as palavras desse coordenador para sabê-lo entusiasmado com o 

projeto em si. Ele apresenta a Feira como parte essencial de representação cultural de uma 

comunidade. Afirma ainda que o propósito do projeto é mesmo “ocupar esse espaço público 

que é a feira”, considerando ser esta, em si mesmo, um ambiente rico culturalmente. 

Em todo o Estado de Pernambuco, há imensa riqueza cultural. Segundo Sena 

(SECULT 2012f), em 2012 já houve mais de setecentas apresentações, abrangendo cinquenta 

cidades de Pernambuco “do Sertão à Região Metropolitana do Recife”. 

Corroborando Sena, Bem-Hur (SECULT 2012e), outro coordenador, afirma que há 

um propósito de resgate e valorização da cultura local com os contratos de uma gama de artistas 

locais: 

Estamos contratando artistas locais para se apresentar e assim servir de incentivo para 

que eles a cada dia produzam mais cultura. (...) É um projeto que funcionará o ano 

todo com todas as linguagens culturais: o aboiador, o repentista, o cordelista, o 

forrozeiro, o pessoal que produz artesanato, artistas plásticos, fotógrafos com a 

intenção de fortalecer a cultura local.  

Essa sinestesia cultural mobiliza o Projeto Cultura na Feira. Essa interação faz parte 

dos encontros que buscam dinamizar o projeto. Sobre as reuniões com as prefeituras em busca 

de localizar os artistas a serem contratados, veja informações que ele oferece: 

Fazemos um cadastro com informações básicas (nome, CPF, Residência), como 

também as manifestações culturais que aquele artista pode apresentar na feira. A partir 

daí, montamos uma grade, tendo a preocupação de que essas atividades não alterem a 

dinâmica da feira e possa agregar a potencialidade da feira (SECULT 2012f).   

Fica esclarecida a preocupação inicial de levantar a ficha social do artista e depois 

busca certificar-se de que as apresentações não alterem a dinâmica da feira, afinal é uma 

proposta agregadora que vem para potencializar a feira e não desviar o foco. O artista, por sua 

vez, é um profissional que trabalha por amor e faz questão de preservar a identidade de artista: 

“Eu sou um artista, eu tô brincando, mas sou um artista” diz Alexandre Sena (SECULT 2012f), 

remetendo ao artista. 

2.3. O PROGRAMA CULTURA VIVA 

No início do seu primeiro mandato, o Presidente Lula teve a intenção de instalar 

grandes estruturas, em áreas de risco social, nas capitais do país. Estes locais seriam as Bases 
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de Apoio à Cultura (BAC), que consistiam em espaços dotados de infraestrutura para o 

desenvolvimento de atividades culturais. 

Com a intenção de apoiar iniciativas culturais nas periferias das grandes cidades e no 

interior do Brasil, o Ministro da Cultura Gilberto Passos Gil Moreira, em seu primeiro mandato, 

lançou o Programa Refavela. Segundo a Portaria Nº 515, de 28 de novembro de 2003, publicada 

no Diário Oficial da União em 2 de dezembro de 2003, o Programa Refavela tinha como 

proposta  oferecer apoio por meio de pareceria como disposto nos artigos a seguir: 

Art. 2º O Programa oferecerá apoio institucional e técnico para o desenvolvimento de 

atividades culturais às comunidades locais, bem como o acesso a métodos modernos 

de comunicação que permitam a troca de informações e de experiências na área de 

cultura. 

Art. 3º O Programa será executado de forma descentralizada, em nível dos governos 

locais, utilizando como principal infra-estrutura logística a Base de Apoio à Cultura - 

BAC, a ser construída com recursos advindos das parcerias mencionadas e recursos 

orçamentários consignados na Lei Orçamentária. 

Art. 6º O Programa se efetuará através de parcerias estabelecidas com governos 

estaduais e municipais, com empresas públicas e privadas, com associações 

comunitárias e outras organizações da sociedade civil. 

Embora pairasse entre os possíveis beneficiários grande expectativa em relação às 

BAC, o Programa recebeu muitas críticas advindas do meio político, artístico e cultural. A 

implantação das BAC significava custo elevado, pois a manutenção do espaço seria 

dispendiosa; além disso, as iniciativas culturais e artísticas existentes nas comunidades 

poderiam ficar de fora e a formação de parcerias entre os governos municipal, estadual e federal 

dependeria de alinhamento político entre as três esferas. Além das questões levantadas houve 

problemas com a licitação para a execução do projeto arquitetônico, motivo pelo qual as Bases 

de Apoio à Cultura não saíram do papel e o projeto foi abortado. 

Os acontecimentos gerados no processo licitatório, para a implantação das BAC, 

ocasionou uma crise no Ministério da Cultura. Com essa crise, ocorreu a mudança do Secretário 

de Programas e Projetos Culturais, sendo indicado Célio Turino, historiador, administrador 

cultural e servidor público da Prefeitura de Campinas-São Paulo que, a partir da sua experiência, 

no final da década de 1980, como chefe da Divisão de Museus da Secretaria de Cultura do 

município de Campinas e como Secretário de Cultura e Turismo de Campinas, idealizou o 

Programa Cultura Viva. 

 Com a experiência acumulada nas atividades exercidas no poder público relacionadas 

a políticas culturais, o então secretário do MinC propôs ao Ministro Gilberto Gil o Programa 

Cultura Viva. Segundo Turino (2009: 203) “O Programa Cultura Viva foi escrito em duas noites 
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e, em 45 dias, o edital para seleção de Pontos de Cultura estava lançado. Tudo com uma equipe 

de pouco mais de dez pessoas, pequeno orçamento e instalações precárias”. Pode observar-se 

que a iniciativa de se lançar um programa que atendesse a segmentos da sociedade 

sistematicamente excluídos, foi implantada rapidamente sem observar os preceitos jurídicos. 

Posteriormente, observou-se que a pressa ocasionou uma série de problemas junto ao Tribunal 

de Contas da União, mas se o MinC preparasse as consultas às instituições que fiscalizam as 

ações governamentais o Programa Cultura Viva ainda não teria saído do papel devido à 

burocracia estatal: 

O Estado não está preparado para se relacionar diretamente com o povo. A burocracia 

é uma necessidade, mas as leis e normas que a regulam são de um tempo em que a 

maior parte da sociedade estava excluída do exercício da cidadania. O emaranhado 

legal e a insuficiente estrutura de gestão e acompanhamento provocaram (provocam) 

grande instabilidade (Turino 2009: 38). 

O Ministério da Cultura teve que tomar a decisão política de implementar o Programa, 

mesmo ciente das dificuldades, porque não daria tempo de vencer a burocracia estatal. O Estado 

brasileiro não estava preparado para repartir políticas e/ou verbas. 

As políticas públicas culturais não contemplavam satisfatoriamente o segmento das 

culturas populares e, a partir desta constatação, o Ministério da Cultura, na primeira gestão do 

Ministro Gilberto Gil, constituiu o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania - 

Cultura Viva, através da Portaria N° 156 de 06 de julho de 2004. É uma experiência original, 

ousada e inovadora no âmbito das políticas públicas para a área cultural. É também um 

programa de abrangência nacional que reúne entidades e organizações com atuação em diversas 

áreas da cultura. 

O Ministério da Cultura afirma: 

O programa Cultura Viva é concebido como uma rede orgânica de criação e gestão 

cultural, mediado pelos Pontos de Cultura, sua principal ação. A implantação do 

programa prevê um processo contínuo e dinâmico e seu desenvolvimento é 

semelhante ao de um organismo vivo, que se articula com atores pré-existentes. Em 

lugar de determinar (ou impor) ações e condutas locais, o programa estimula a 

criatividade, potencializando desejos e criando situações de encantamento social 

(Brasil 2004: 18). 

Como se pode observar, o Programa Cultura Viva visa potencializar ações culturais já 

desenvolvidas por setores historicamente alijados das políticas públicas, criando condições de 

desenvolvimento econômico alternativo e autônomo para a sustentabilidade da comunidade. 

Dessa forma, à medida que os movimentos sociais são reconhecidos como sujeitos de 
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manifestações culturais legítimas, os poderes locais passam a respeitá-los e a reconhecê-los. 

Para Arantes (1981:37), “os detalhes da cultura precisam ser vistos sempre em seu contexto”. 

Esse Programa tem abrangência nacional reunindo entidades e organizações com atuação em 

diversas áreas da cultura.  Para Turino (2009: 26), o Programa Cultura Viva é “um saber 

construído na experiência de vida, nada acadêmico, mas nem por isso menos sofisticado e 

profundo, pelo contrário”. 

Nessa perspectiva, a possibilidade de êxito em se promover uma ação cultural existente 

é bem maior do que assumir o risco de criar uma nova ação cultural, pois nesse caso teria que 

se demandar esforços para sua estruturação. Como bem disse o rapper Preto Ghoez (Brasil 

2004: 15) “O Ponto de Cultura já é!”, não importava se a ação fosse selecionada ou não o que 

importava era a participação no Programa. 

É cabível de registro o caráter nacional do Programa, haja vista uma expansão que vai 

além das tradicionais megalópoles brasileiras (Rio de Janeiro, Brasília e, em menor proporção, 

São Paulo), alcançando os mais variados territórios e áreas culturais do Brasil. Essa expansão 

tem sido o destaque do Programa. Da maneira que destaca Rubim (2011: 64), “Os Pontos de 

Cultura têm grande potencial de expansão nacional, atingindo os mais diferenciados e distantes 

territórios e as mais distintas áreas culturais. Hoje milhares desses pontos espalham-se pelo 

país”. Ademais, como potencialidade do Programa, há que se considerar, segundo esse autor, a 

questão da participação ativa e o incentivo a calorosos debates. 

O Programa Cultura Viva foi idealizado para reconhecer a centralidade da cultura 

como ferramenta para construir o Desenvolvimento Local, a cultura como economia, geradora 

de crescimento, renda e emprego. Os objetivos do Programa Cultura Viva (Brasil 2004: 18) 

são: 

 Ampliar e garantir o acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural; 

 Identificar parceiros e promover pactos com diversos atores governamentais e 

não governamentais, nacionais e estrangeiros, visando um desenvolvimento 

humano sustentável, tendo na cultura a principal forma de construção e de 

expressão da identidade nacional, a forma como o povo se reinventa e pensa 

criticamente; 

 Incorporar referências simbólicas e linguagens artísticas no processo de 

construção da cidadania, ampliando a capacidade de apropriação criativa do 

patrimônio cultural pelas comunidades e pela sociedade brasileira como um todo; 

 Potencializar energias sociais e culturais, dando vazão à dinâmica própria das 

comunidades e entrelaçando ações e suportes dirigidos ao desenvolvimento de 

uma cultura cooperativa, solidária e transformadora; 

 Fomentar uma rede horizontal de transformação, de invenção, de fazer e refazer, 

no sentido de geração de uma teia de significações que nos envolve a todos; 

 Estimular a exploração, o uso e a apropriação dos códigos de diferentes meios e 

linguagens artísticas e lúdicas nos processos educacionais, bem como a utilização 
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de museus, centros culturais e espaços públicos em diferentes situações de 

aprendizagem e desenvolvendo uma reflexão crítica sobre a realidade em que os 

cidadãos se inserem; 

 Promover a cultura enquanto expressão e representação simbólica, direitos e 

economia. 

Uma política pública que vise o acesso à cultura tem que superar o vício existente em 

pensar que oferecer oficinas artísticas, espaços e produtos culturais é o que basta como ação 

política; a política pública “precisa ser entendida em um sentido amplo, expresso em um 

programa que respeite a autonomia dos agentes sociais, fortaleça seu protagonismo e gere 

empoderamento social” (Turino 2009: 28). Autonomia, protagonismo e empoderamento são o 

tripé da sustentabilidade cultural nas comunidades e não podem ser compreendidos como 

modelos ou de maneira estática. São valores em construção e se destacam quando são postos à 

prova através da experiência no fazer cultural da comunidade envolvida (Turino 2009: 31). 

Conceitos como “autonomia”, “protagonismo” e “empoderamento” são trabalhados 

pelo Programa Cultura Viva. São conceitos em construção e seus significados só ganham 

relevância na proporção em que se relacionam e quando expressam as experiências dos próprios 

Pontos de Cultura (Brasil 2004: 34).  

Para o Programa, a autonomia não é uma mera transferência de responsabilidade, ela 

é adquirida no processo de relacionamento entre os pares, ou seja, com outros Pontos de 

Cultura, na interação da sociedade com a autoridade, que é o Estado e na aquisição do saber, 

incorporada ao patrimônio cultural. Assim, pode-se conceber a autonomia como processos de 

modificação das relações de poder, o que leva a compreendê-la como trabalho social, político 

e cultural. Nesse sentido, a autonomia é materialização da participação e, consequentemente, 

afirmação social.  

O protagonismo aparece à medida que suas organizações são entendidas como sujeitos 

de suas práticas, que intervêm nas políticas de desenvolvimento social, nos hábitos da sociedade 

e na elaboração de políticas públicas. Os indivíduos são senhores de suas histórias, ou seja, têm 

a convicção de que possuem condições suficientes para progredir por intermédio de o seu 

próprio saber (Brasil 2004: 34). 

O empoderamento é considerado um processo pelo qual as relações econômicas e de 

poder podem se transformar, ou seja, a partir da possibilidade de se obter acesso e controle 

sobre si e sobre os meios necessários para a existência dos indivíduos, processo esse que cria 

condições de desenvolvimento econômico alternativo e autônomo para a sustentabilidade da 

comunidade. À medida que os Pontos de Cultura são reconhecidos como sujeitos de 
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manifestações culturais legítimas, os poderes locais passam a respeitá-los e a reconhecê-los 

(Brasil 2004: 35). 

Os grupos locais devem ser subsidiados para que possam desenvolver suas 

capacidades e potencialidades de expressão para melhor oferecer a sua cultura como elemento 

de integração social. Propiciar esses benefícios faz parte dos objetivos do Programa Cultura 

Viva: 

Espera-se que os talentos locais se desenvolvam e ganhem visibilidade e até 

consagração nos meios culturais, mas também é possível que dinamizem produções 

locais, criando emprego e gerando renda nas atividades artesanais, de cultura popular, 

o que permite, inclusive, profissionalização e visibilidade para a produção não 

consagrada no campo cultural (Silva 2007a: 61-62). 

O Ponto de Cultura não é um espaço cultural feito pelo governo para as comunidades, 

ao contrário, são ações desenvolvidas pela comunidade que, após a seleção em edital público, 

ganham o reconhecimento do Estado e passam a receber aporte de recursos para aplicar 

conforme o plano de trabalho composto por eles. O Ponto de Cultura é o espaço de convergência 

entre o poder público, a comunidade e a sociedade abrangente (Silva 2007b: 278). Nas palavras 

de Silva (2008: 103), “local de guarda, renovação, criação e transmissão da cutura de uma 

comunidade”, a exemplo dos Pontos de Cultura existentes em Pernambuco que atuam nas mais 

diversasa vertentes culturais. 

De acordo com Silva (2007-B: 278), o programa procura aumentar os espaços 

públicos, onde se compartilham decisões e execução de políticas públicas com as comunidades, 

Poder Público 

Comunidade Sociedade 

Figura 2.1 - Diagrama explicativo do Ponto de Cultura. (Silva 2007a) 
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o que se configura em atuação inovadora do Estado, implicando proposta de democratização, 

participação e, sobretudo, transparência na gestão dos seus recursos. 

O Programa Cultura Viva é constituído por cinco ações: Ponto de Cultura, Agente 

Cultura Viva, Cultura Digital, Escola Viva e Griôs – mestres dos saberes: 

1. Ponto de Cultura – A principal ação do programa Cultura Viva é o Ponto de Cultura, 

que consiste em locais onde já existe alguma manifestação cultural. Os Pontos de 

Cultura estão presentes nas cinco regiões do Brasil e abrangem os mais variados 

grupos sociais: jovens, mulheres, indígenas, comunidades camponesas e sem terra, 

comunidades afro-brasileiras, populações ribeirinhas e das florestas. Representando 

diversas formas de expressão: teatro, dança, artes, audiovisual, música, circo e 

manifestações da cultura popular: candomblé, mamulengo, hip-hop, capoeira, 

maracatu, congado, folia de Reis, bumba-meu-boi e organizando práticas e 

equipamentos culturais: cineclubismo, multimídia, mercados alternativos, centros de 

empreendedorismo, museus, bibliotecas, rádios, centros culturais, espaços culturais, 

preservação do patrimônio histórico, núcleos de memória e centros de cultura digital 

(Silva 2007a: 65) 

2. Agente Cultura Viva – Uma das ações desenvolvidas nos Pontos de Cultura 

denomina-se Agente Cultura Viva, cujo objetivo é despertar o interesse no jovem para 

atuar numa área relacionada à cultura. Como requisito para participar dessa ação era 

exigido dos jovens a idade entre 16 e 24 anos, os quais, durante seis meses, receberiam 

um auxílio financeiro de R$ 150,00 por mês para desenvolver ações previstas no 

projeto de seu Ponto de Cultura. Esses jovens eram capacitados para gerar renda 

própria a partir de ações culturais.  

3. Cultura Digital – Outra ação a ser implementada pelo Programa Cultura Viva é a 

Cultura Digital, que permite a implantação de equipamentos e formação de agentes 

locais para produção e intercâmbio de vídeo, áudio, fotografia e multimídia digital com 

uso de software livre, e conexão via satélite à Internet pelo programa Governo 

Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão - Gesac. Cada Ponto recebeu um 

estúdio multimídia composto por uma mesa de dois canais de áudio, filmadora, 

gravador digital e dois computadores que funcionam como ilha de edição. Um 

equipamento nada sofisticado, mas que permite gravar um CD, produzir um vídeo, 

colocar uma rádio no ar e uma página na internet, tudo com programas em software 

livre. A ação Cultura Digital é o instrumento que permitirá a apreensão do que existe 
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de mais palpável na cultura brasileira, o nosso patrimônio imaterial, dando visibilidade 

e circulação à produção dos Pontos de Cultura. Uma rede digital (internet) interligando 

os Pontos permitirá a troca de informações e experiências (Brasil 2004: 59). Para o 

MinC, a Internet, além de propiciar ações interativas entre os participantes, sem 

exclusão de pessoas, ela é também agente promotor da  transformação social. A busca 

pelo conhecimento e o caminho de acesso a ele, seja local ou global, constituem a nova 

ordem dos últimos anos. 

4. Escola Viva – Com a intenção de construir um conhecimento reflexivo e sensível por 

meio da cultura, a Escola Viva busca a integração dos Pontos de Cultura com as 

escolas. Através dessa ação o Programa Cultura Viva colabora para a expansão do 

capital social brasileiro, primordial no processo de sustentabilidade do 

desenvolvimento econômico, no qual o “saber-fazer” e o “saber-ser” de cada canto do 

País possam ser alargado e aprofundado, mantendo-se aberto à chegada de novas 

linguagens, gerando capacidades de criação, tolerância, autonomia e criatividade – 

imprescindíveis à construção da cidadania (Brasil 2004: 63). 

5. Griôs – Os Griôs são mestres dos saberes, cujo nome, Griô é o abrasileiramento da 

palavra francesa griot, usada, por alunos africanos que estudavam em universidades 

francesas, para designar indivíduos que carregam consigo a tradição oral. São pessoas 

que por diversas razões, circunstâncias e habilidades, acumularam conhecimentos que 

pertencem às suas comunidades. São as práticas, representações, expressões, técnicas, 

instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes são associados - que as 

comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte 

integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial é transmitido 

de geração a geração (Brasil 2004: 67). 

O Programa Cultura Viva é uma ação inédita, em que a partir de uma manifestação 

cultural existente, o Governo Federal dá o apoio mediante recursos financeiros e os atores 

sociais envolvidos decidem sobre a aplicação desses recursos. Com isso o Governo pretende 

fazer uma política efetivamente pública, que todas as esferas culturais tenham acesso, de 

maneira democrática, e que os recursos sejam aplicados de modo a atender às necessidades 

locais.  

Como se observou, o Programa Cultura Viva procura contemplar a diversidade das 

manifestações culturais existentes de Norte a Sul do imenso território brasileiro. Essa procura 
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por contemplar o maior número possível de municípios está vinculada ao reconhecimento, por 

parte do Estado, de manifestações sempre tratadas à margem da sociedade. Outro aspecto a ser 

considerado é a preocupação demonstrada pelo Estado com a avassaladora onda promovida 

pela globalização. Não é possível blindar uma comunidade contra a homogeneização cultural 

decorrente dos processos globalizatórios, mas sim fortalecê-la para que possa se adaptar e 

conviver com esse processo da contemporaneidade. A preocupação dos efeitos da globalização 

sobre as culturas minoritárias e, por conseguinte, mais frágeis, foi percebida por alguns países 

e posteriormente pela Unesco, preocupação que resultou na Convenção sobre a Proteção e 

Promoção da Diversidade das Expressões Culturais em 2005. 

O Programa Cultura Viva investe fortemente em comunidades que já possuem ações 

culturais, porém sem parcerias e incentivos do governo. Essa política cultural de efeito 

transformador foi relevante haja vista ter conseguido a participação do governo em todos os 

espaços brasileiros nos mais variados agrupamentos culturais. Como toda ação tem sua reação, 

essa prática trouxe alguns transtornos na coordenação dos Pontos de Cultura, devido à 

burocracia das tramitações, cujas comunidades populares tinham dificuldade de alcançar, entre 

outros motivos, pela não familiaridade com as tecnologias que divulgavam o Programa. 

Segundo Rocha (2010: 6), todas essas dificuldades são decorrentes da falta de adequação do 

sistema legal aos projetos. O próprio conveniamento exigia conhecimento de algumas 

terminologias que desconheciam. Para adquirir equipamentos para o kit multimídia seria 

preciso licitação, processo complexo de procedimento que exigia alguns requisitos: atender aos 

princípios de legalidade, isonomia, competitividade. A realização de compras ou contratação 

de serviço faz-se por meio de cheque administrativo; há que se prestar contas dos objetos 

propostos no projeto, enviar relatório de atividades, o que, segundo o autor, ainda não é o 

suficiente para avaliação do Ponto de Cultura.  

Ademais, há uma grande dificuldade de contratar advogados, contadores, 

administradores ou qualquer outra função administrativa, uma vez que o Estado exige 

qualificação para tais fins para com ele tratar. Por conta de tanta formalidade para o 

estabelecimento de parcerias, muitas prestações de contas eram rejeitadas pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), gerando vários transtornos como o atraso de verbas e Pontos sem 

funcionar. 

Houve até o pronunciamento do Fórum Nacional de Pontos de Cultura. Em meados de 

2007, a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura apresentou um documento no qual declarava 

que os Pontos esbarravam nos entraves burocráticos, financeiros e legais, motivo de atraso ou 
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mesmo rejeição de seus trabalhos. Essas e outras dificuldades emergiram, sobretudo 

inicialmente, ainda em pauta de discussão. Conforme Rocha (2010: 78), essas barreiras 

mostram certo conservadorismo da estrutura estatal, em que os maiores prejudicados são as 

camadas desprestigiadas economicamente. Com o tempo, aproximando-se as eleições, o 

Programa conseguiu autonomia, descentralizando o Estado e com isso fixando por mais tempo, 

até hoje, sua principal ação que é o Ponto Cultura. 

Apesar dos entraves, o Brasil inova em sua forma de pensar a cultura, em que a 

população é fundamental nessa nova construção. 

O Programa apresentou-se como uma novidade na gestão democrática do Estado em 

sua relação com a Sociedade em que o Estado assumia assim um novo papel na cultura tomando 

como base o empoderamento, a autonomia e o protagonismo social. Assim, os Pontos de 

Cultura constituem-se espaços de ressignificação da criação, com a realidade experienciada da 

diversidade linguística, estética e na dinâmica das relações culturais, sobretudo a dinâmica da 

cultural local. 

A Lei Orçamentária provê os recursos para a implementação das ações do programa. 

Para se tornar Ponto de Cultura, uma instituição (associação, sindicato, cooperativa, fundação 

privada, escola comunitária e demais organizações de interesse público) deve ter as seguintes 

características: pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de natureza cultural, 

atuação comprovada há, pelo menos, dois anos na área social e cultural. Devido ao seu aspecto 

articulador, o Ponto de Cultura se expandiu, tornando-se peça fundamental do Programa 

Cultura Viva. Os Pontos de Cultura por meio de manifestações artísticas e culturais dão 

visibilidade ao Programa. 

2.4. ACERTOS E DESACERTOS 

O Programa Cultura Viva é, de fato, uma política pública eficiente; porém, sua eficácia 

é comprometida por conta de algumas falhas apresentadas pelos Pontos de Cultura, como, por 

exemplo, o atraso no repasse de recursos, insuficiência de recursos e a complexidade dos 

procedimentos (formulários, prestações de conta, etc.), entre outros (Silva e Araújo 2010: 37). 

Conforme registrado em Pereira, (2008: 64) a implementação dos Pontos de Cultura, 

como ocorre em toda política pública no Brasil, é permeada de dificuldade. No caso do 

Programa Cultura Viva essa assertiva não poderia ser diferente.  
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Algumas manifestações culturais, a exemplo dos Maracatus, enfrentam dificuldades 

na construção de projetos para captação de recursos, por não estarem suficientemente 

estruturados para tal: 

Não é da natureza dos maracatus criarem projetos socioculturais. Eles ainda não estão 

estruturados para este trabalho. Captar recursos junto a Editais é hoje a única maneira 

de conseguir sustentabilidade. E isso vale para qualquer pessoa ou grupo que trabalhe 

com arte, popular ou não (Oliveira: B 1). 

Como se pode inferir do texto acima, há uma grande dificuldade de sobrevivência de 

manifestações artísticas, a exemplo de Maracatus que, muitas vezes, não estão preparadas, para 

elaborar projetos por falta de estrutura, ou seja, de conhecimento específico na área de 

elaboração de projetos. 

A prestação de contas toma como base a Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

conhecida como Lei da Licitação, o que obriga que todas as despesas sejam atestadas mediante 

minucioso relatório, detalhando as atividades realizadas e acompanhado de documentos fiscais. 

O repasse das parcelas subsequentes, como visto anteriormente, só seria efetivado com a 

comprovação dos gastos e atividades da etapa anterior.  

Como atestado na pesquisa empírica sobre o Estrela de Ouro (Pereira, 2008: 47), 

corrobora-se a consciência de que, ao se tratar de verba pública, há que se ter cautela. Verificou-

se que a utilização de uma legislação com tamanha inflexibilidade apresenta-se como um 

estorvo aos Pontos de Cultura. Na referida pesquisa, observou-se que o simples preenchimento 

do relatório de atividades exigido configura-se um obstáculo, devido ao grau de dificuldade 

apresentado.   

Conforme registra Rubim (2011: 53), o Programa Cultura Viva, mediante sua principal 

ação – o projeto Pontos de Cultura – apresenta a vantagem de aproximar o Estado dos interesses 

do povo, em termos de diálogo, haja vista a abertura que se deu às diversidades culturais 

advindas de estratos sociais desprestigiados economicamente: 

Os maiores problemas do Programa Cultura Viva e seu projeto Pontos de Cultura são 

paradoxalmente suas maiores virtudes. Eles apresentam a novidade potencial inscrita 

no programa: abertura escancarada do Estado para modalidades de cultura antes 

sistematicamente excluídas e, por conseguinte, o acolhimento de novos atores 

culturais (Rubim 2011: 65). 

O Estado historicamente nunca esteve preparado para estabelecer esse diálogo com o 

povo, haja vista ter sido construído pela elite e não pelas classes menos favorecidas do ponto 
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de vista econômico. Suas relações, segundo o supracitado autor, são com “os setores 

hegemônicos”, ou seja, sempre “a serviço das classes dominantes”. 

Em análise dos dados, serão apresentadas outras dificuldades apontadas pelos gestores 

dos Pontos de Cultura pesquisados, como também as observadas pelo pesquisador. 
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3. PERNAMBUCO E PROGRAMA MAIS CULTURA 

Em 4 de outubro de 2007, através do Decreto 6.226, o Governo Federal lançou o 

Programa Mais Cultura, que sinalizava investimento de 4,7 bilhões na área cultural no período 

de 2007 a 2010. O Programa Mais Cultura apresenta três linhas de ação, a saber: Cultura e 

Cidadania, Cidade Cultural e Cultura e Renda. Os Pontos de Cultura fazem parte da linha de 

ação Cultura e Cidadania, portanto inseridos no Programa Mais Cultura. 

Os Pontos de Cultura, principal ação do Programa Cultura Viva, passam a fazer parte 

do Programa Mais Cultura7; com isso, os governos estaduais celebram convênio com o 

Ministério da Cultura e a partir de processos seletivos por meio de editais devidamente 

padronizados para todo o território brasileiro, inicia-se então a estadualização dos Pontos de 

Cultura. Uma das exigências do convênio era equilibrar as oportunidades entre os municípios, 

através da distribuição dos Pontos em todo o território do Estado. Em Pernambuco, utilizou-se 

a divisão, já existente, denominada “Região de Desenvolvimento”.8 Os convênios celebrados 

entre o MinC e os Estados são operacionalizados através das Secretarias Estaduais de Cultura, 

Fundações de Cultura Estaduais ou subsecretarias; no caso de Pernambuco, o convênio foi 

celebrado entre o MinC e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco 

(Fundarpe). 

Quanto aos recursos para o funcionamento dos Pontos, os governos estaduais são os 

responsáveis pelo repasse de R$ 180.000,00 para um projeto de três anos, sendo realizado em 

três parcelas anuais de R$ 60.000,00. Cada parcela deverá ser devidamente comprovada pelo 

Ponto de Cultura, como efeito de prestação de contas, para que as demais parcelas sejam 

liberadas. Dessa feita se dinamiza a execução da transação orçamentária em benefício dos 

Pontos de Cultura, sem as dificuldades apresentadas quando a gestão dos Pontos era realizada 

pelo Ministério da Cultura. 

O recurso de cada parcela pode ser contabilizado sob a forma de capital e custeio.  Isso 

controla os gastos dos respectivos Pontos. Além disso, divulga-se nos editais que é de 

responsabilidade do Ponto de Cultura a aquisição do kit multimídia no valor de R$ 20.000,00 

pelo menos, para implementar a ação Cultura Digital, sendo previamente comunicado que esse 

                                                           
7 O programa Mais Cultura, instituído por decreto implementado pelo governo Lula, em 2007, segue as seguintes diretrizes: a) Contribuir para 

o acesso à produção de bens culturais; b) Promover a autoestima, o sentimento de pertencimento e a cidadania; c) Dinamizar os espaços 

culturais dos municípios; d) Gerar oportunidades de emprego e renda. 
8 A divisão do território de Pernambuco em doze Regiões de Desenvolvimento – RD tem como orientação as características socioeconômicas 
e geográficas. 
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recurso não deve ser utilizado para quaisquer outros tipos de atividades, inclusive taxas de água, 

luz e imposto, o que se configura em um diferencial dos editais geridos pelo MinC, nos quais 

não constavam essa informação, causando diversos problemas na prestação de contas. 

Ao término do convênio, cabe aos Pontos de Cultura o encaminhamento de um 

relatório detalhado, incluindo a prestação de contas final. Para cumprir aos propósitos dos 

editais, cada ponto deve apresentar não só os resultados obtidos como também os impactos 

socioculturais alcançados. Por fim, realiza-se uma enquete entre a comunidade local para aferir 

o grau de satisfação alcançado pelo trabalho realizado pelo respectivo Ponto de Cultura (Brasil 

2008: 9). Verifica-se assim maior facilidade na implementação da política pública cultural em 

benefício das comunidades. Os Pontos de Cultura estabelecem a convergência entre o Estado e 

a sociedade, e, mediante suas ações, confere autonomia, empoderamento e protagonismo à 

comunidade local. 

Visando à implementação descentralizada de ações do Programa Mais Cultura, o 

Ministério da Cultura firmou acordo de cooperação com o Governo do Estado de Pernambuco, 

por intermédio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) em 

8 de maio de 2008. Dando continuidade ao processo de implementação do Programa Mais 

Cultura, a Fundarpe lançou edital em 30 de junho de 2008, visando à criação de 10 Pontos de 

Cultura em cada uma das 12 Regiões de Desenvolvimento (RD) do Estado, totalizando 120 

Pontos de Cultura conveniados diretamente com a Fundarpe com recursos oriundos do 

Programa Mais Cultura. 

A partir de 1946 diversas propostas foram elaboradas por órgãos da administração 

estadual, federal e por acadêmicos para a regionalização do Estado de Pernambuco. A divisão 

do território de Pernambuco em doze Regiões de Desenvolvimento – RD tem como orientação 

as características socioeconômicas e geográficas, tais como, política, economia, sociedade, 

localização, clima, relevo, etc de cada região. A utilização desta divisão tem sido de grande 

valia para a aplicação de Políticas Públicas, apresentando resultados satisfatórios. A divisão do 

Estado em RD’s  está descrita na Lei Nº 12.247, de 25 de setembro de 2003 – Plano Plurianual 

do Estado - PPA para o quadriênio 2004-2007 e foi mantida pelo PPA 2008-2011, 

regulamentado pela Lei Estadual Nº 233, de 02 de agosto de 2007. 
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Figura 3.1 - As doze regiões de desenvolvimento – RD’S de Pernambuco. 

O idealizador dos Pontos de Cultura, Célio Turino, explica como acontece o processo 

- “o ministério transfere recursos e são os estados ou municípios de grande porte que lançam 

editais e transferem recursos para as entidades, além de fazer o acompanhamento”- e destaca 

as muitas vantagens deste novo processo: “o Ponto de Cultura tornar-se política de Estado, 

realizada pelos diversos entes federados...; agrega novos recursos... e tornar a seleção e 

acompanhamento mais próximos da realidade local” (Turino 2009: 167). 

A Fundarpe fixou o prazo de encerramento do Edital, após prorrogação, para 30 de 

setembro de 2008. Os Pontos de Cultura selecionados receberam aporte financeiro no valor de 

R$ 180 mil Reais divididos em três parcelas anuais para executarem as ações propostas à 

Fundarpe. De acordo com o Edital, as entidades participantes não poderiam visar lucro 

(entidades sem fins lucrativos), ser de natureza cultural com atuação autônoma, tais como 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que sejam de natureza cultural como 

associações civis, fundações privadas, ou organização titulada como Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) e Organizações Sociais (OS), sediadas e com 

atuação comprovada, há pelo menos dois anos, na área cultural de Pernambuco. Serão 

contempladas na seleção ações continuadas nas áreas de culturas populares, grupos étnicos 

culturais, patrimônio material, audiovisual e radiodifusão, culturas digitais, gestão e formação 

cultural, difusão do conhecimento, pensamento e memória, expressões artísticas, e/ou ações 

transversais. A avaliação dos projetos ficou sob responsabilidade de uma comissão formada por 

representantes do Ministério da Cultura, do Estado de Pernambuco e de Organizações da 

Sociedade Civil de natureza cultural. 
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A Fundarpe, após o lançamento do Edital, promoveu uma série de capacitações nas 12 

Regiões de Desenvolvimento do Estado com o objetivo de habilitar os indivíduos à formatação 

do projeto a ser apresentado. Realizaram 17 módulos, entre os dias 11 de agosto e 23 de 

setembro de 2008, nos municípios de Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Caruaru, 

Fernando de Noronha, Garanhuns, Limoeiro, Nazaré da Mata, Olinda, Palmares, Petrolândia, 

Petrolina, Recife e Salgueiro, alcançando 278 instituições e 621 pessoas. Para a coordenadora 

do Programa Mais Cultura da Fundarpe, Martha Figueiredo (2008), "Não adiantaria somente 

lançar o edital na rua, mas era preciso também torná-lo conhecido e mais acessível, através de 

palestras e oficinas em cada região". 

No I Concurso de Seleção para Implementação de Pontos de Cultura do Estado, foram 

apresentadas 148 propostas, 76 das quais foram enviadas por grupos da Região Metropolitana 

do Recife (RMR). Do total de projetos apresentados, 22 foram desabilitados por apresentarem 

problemas na documentação apresentada ou não se enquadrarem no Programa. Em novembro 

de 2008 a Fundarpe divulgou a relação dos 126 projetos habilitados e em dezembro apresentou 

o resultado final com 81 projetos aprovados. Aconteceu a não assinatura do convênio com uma 

instituição neste edital. 

Como o Programa previa a implantação de 120 Pontos de Cultura no Estado a 

Fundarpe lançou novo Edital em setembro de 2009 para o preenchimento das quarenta vagas 

restantes. Nesta versão recente do Edital de Seleção para Implementação de Pontos de Cultura 

no Estado de Pernambuco, foram apresentados 161 projetos, 82 foram inabilitados por 

apresentarem problemas na análise documental, que segundo o edital é de caráter eliminatório. 

Dos 79 projetos habilitados, foram selecionados 50 divulgados em 04 de junho de 2010. Apesar 

da previsão de 40 novos Pontos de Cultura, aconteceu uma articulação entre a Fundarpe e a 

Representação Regional Nordeste do Ministério da Cultura (RRNE/MinC) permitindo a 

inclusão de 10 pontos, o que não foi observado na prática, ou seja, os Pontos previstos pela 

articulação Fundarpe/MinC não assinaram o contrato até junho de 2017. Estes projetos 

selecionados estão distribuídos nas 12 Regiões de Desenvolvimento do Estado, assim 

distribuídos: Região Metropolitana (46), Mata Norte (13), Mata Sul (5), Agreste Central (9), 

Agreste Meridional (9), Agreste Setentrional (5), Sertão Central (4), Sertão do Araripe (4), 

Sertão do Moxotó (5), Sertão do Pajeú (7), Sertão do São Francisco (9) e Sertão de Itaparica 

(3).   

3.1. REGIÃO METROPOLITANA 
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A Região Metropolitana do Recife - RMR, também chamada de Grande Recife, situa-

se no centro da faixa litorânea do Nordeste brasileiro e é constituída por 14 municípios 

abrigando uma população de 3,7 milhões de habitantes distribuídos em uma área de 2.768 Km², 

o que representa 3% do território pernambucano. Apresenta os melhores indicadores sociais e 

nível de escolaridade do Estado e possui uma densidade demográfica das mais altas do Brasil, 

1.332 habitantes por quilometro quadrado, ficando atrás das regiões metropolitanas de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Tem a cidade do Recife como município 

sede que também é a capital do Estado de Pernambuco. 

 

Figura 3.2 - Mapa da Região Metropolitana 

A região é responsável por 65,16% do Produto Interno Bruto do Estado, totalizando 

R$50,5 bilhões, com a sua economia centrada no setor de serviços e observa-se o crescimento 

acelerado do setor industrial nos últimos anos. O segmento de tecnologia da informação é 

representado pelo Porto Digital, pólo de softwares recifense constituído por mais de 200 

empresas, reconhecido como o maior parque tecnológico do Brasil em faturamento e número 

de empresas, tais como Motorola, Nokia, IBM, Microsoft, Borland, dentre outras; o pólo 

médico, o segundo maior do país, a logística e distribuição, representada pelo símbolo do vigor 

econômico de Pernambuco o Porto de Suape, a construção civil através do desempenho do setor 
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imobiliário, a construção pesada devido aos investimentos em implantação na área de Suape e 

a implantação da Cidade da Copa, o varejo com a melhoria do rendimento dos pernambucanos 

e o crescimento da classe média brasileira compõem o mix de serviços que formam a base da 

economia da metrópole. 

Na Região Metropolitana encontramos quarenta e seis Pontos de Cultura distribuídos 

em nove municípios: 

Região de Desenvolvimento Municípios Quantidade de Pontos de Cultura 

Metropolitana Recife 26 

 Olinda 8 

 Cabo de Santo Agostinho 3 

 Jaboatão dos Guararapes 3 

 Camaragibe 2 

 Paulista 1 

 Araçoiaba 1 

 Itamaracá 1 

 Igarassu 1 

Quadro 3.1 - Distribuição dos Pontos de Cultura na Região Metropolitana 

3.2. REGIÃO MATA NORTE 

A Zona da Mata Norte de Pernambuco é constituída por dezenove municípios que 

abrigam uma população de aproximadamente 578.000 habitantes em uma área de 8.405,5 Km², 

que representa 8,55% do território de Pernambuco, com uma densidade demográfica de 69 

habitantes por quilometro quadrado. Os municípios com melhor desempenho econômico, 

tomando por base o Produto Interno Bruto – PIB, da região são Goiana, Carpina e Timbaúba e 

os municípios que apresentam o melhor Índice de Desenvolvimento Humano são Carpina, 

Nazaré da Mata e Goiana. 

Desde a colonização, a região foi impulsionada pela indústria canavieira, devido ao 

solo do tipo massapé, que consiste em uma terra fértil, argilosa e de cor escura considerada 

como uma das mais férteis do Estado. Atualmente a economia é predominantemente agrícola, 

tendo a cultura da cana-de-açúcar e seus derivados como principal componente. 

Este panorama vem atravessando um processo de transformação com a implantação 

de novas cadeias econômicas na região: a automotiva e a farmacoquímica. A implantação do 

polo automotivo, constituído pela fábrica de origem italiana Fiat e as diversas indústrias, 

fornecedoras de insumos e autopeças, necessárias para o funcionamento da montadora de 
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automóveis, como também o início do polo farmacoquímico com a Empresa Brasileira de 

Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás - que com sua implantação atrairá empresas do 

setor. Em um futuro próximo, com estes dois polos em atividade, a cadeia econômica da região 

será fortalecida.  

 

 

Figura 3.3 - Mapa da Região Mata Norte 

Na RD da Mata Norte encontra-se treze Pontos de Cultura distribuídos em nove 

municípios. 

Região de Desenvolvimento Municípios Quantidade de Pontos de Cultura 

Mata Norte Nazaré da Mata 3 

 Goiana 3 

 Aliança 1 

 Vicência 1 

 Condado 1 

 Paudalho 1 

 Macaparana 1 

 Tracunhaém 1 

 Glória do Goitá 1 

Quadro 3.2 - Distribuição dos Pontos de Cultura na Região Mata Norte 

3.3. REGIÃO MATA SUL 
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A zona da Mata Sul de Pernambuco é formada por vinte e quatro municípios que 

abrigam uma população de aproximadamente 734.000 habitantes em uma área de 5.208,6 Km², 

o equivalente a 5,26% do território estadual, com uma densidade demográfica de 141 habitantes 

por quilometro quadrado. Os municípios com melhor desempenho econômico, tomando por 

base o Produto Interno Bruto, da região são Vitória de Santo Antão, Palmares e Escada e os 

municípios que apresentam o melhor Índice de Desenvolvimento Humano são Vitória de Santo 

Antão, Ribeirão e Palmares. 

 

Figura 3.4 - Mapa da Região Mata Sul 

A economia da Zona da Mata Sul de Pernambuco tem também como atividade 

propulsora à cultura da cana-de-açúcar, matéria prima para produção do açúcar, álcool, 

aguardente e rapadura. Para o Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool, aproximadamente 

240.000 pessoas dependem da cana-de-açúcar para sobreviver, considerando os trabalhadores 

e seus dependentes.  

Em um processo lento, mas contínuo a região vem mudando o seu perfil. No município 

de Vitória de Santo Antão, há indústrias de alimento como a Sadia, fabricante de embutidos, ou 

a Kraft Foods Brasil, indústria norte-americana que produz neste parque industrial chocolates 

e refrescos em pó; em Palmares a implantação de uma empresa de produção de Equipamentos 

de Proteção Individual – EPI’s; em Escada a produção de tubos e conexões em policloreto de 

vinila – PVC pela principal indústria do Brasil e América Latina no ramo, a Tigre Tubos e 

Conexões; o turismo através das belezas naturais de seu litoral, onde destacamos as praias dos 

municípios de Tamandaré e São José da Coroa Grande. 
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Na Mata Sul do estado de Pernambuco encontramos cinco Pontos de Cultura em igual 

número de municípios: 

Região de Desenvolvimento Municípios Quantidade de Pontos de Cultura 

Mata Sul Pombos 1 

 Rio Formoso 1 

 Joaquim Nabuco 1 

 Palmares 1 

 Chã Grande 1 

Quadro 3.3 - Distribuição dos Pontos de Cultura na Região Mata Sul 

3.4. REGIÃO AGRESTE MERIDIONAL 

A RD Agreste Meridional é formada por vinte e seis municípios, e tem uma população 

de pouco mais de 640.000 habitantes em uma área de 10.828 Km², o equivalente a 11,03% do 

território estadual, com uma densidade demográfica de 59 habitantes por quilometro quadrado. 

Os municípios com melhor desempenho econômico, tomando por base o Produto Interno Bruto 

– PIB, da região são Garanhuns, Buíque e Bom Conselho e os municípios que apresentam o 

melhor Índice de Desenvolvimento Humano são Garanhuns, Venturosa e Lajedo. 

 

Figura 3.5 - Mapa da Região Agreste Meridional 

A principal atividade econômica da região é a pecuária leiteira; na lista dos 50 

municípios com maior produção de leite do país a região possui três representantes: Itaíba (81 

mil litros), Buíque (68 mil litros) e Pedra (52 mil litros). A região, conhecida como a bacia 

leiteira de Pernambuco, tem despertado o interesse das indústrias de alimentos, especificamente 

o segmento de laticínios, através de empreendimentos de grandes empresas do setor – Batavo, 
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Nestlé, Perdigão, Bom Gosto e Betânia. A agricultura, a floricultura e o turismo são outras 

atividades econômicas que corroboram com a economia do Agreste Meridional. 

Nesta região encontramos nove Pontos de Cultura distribuídos em cinco municípios: 

Região de Desenvolvimento Municípios Quantidade de Pontos de Cultura 

Agreste Meridional Garanhuns 4 

 Águas Belas  2 

 Canhotinho 1 

 Bom Conselho 1 

 Angelim 1 

Quadro 3.4 - Distribuição dos Pontos de Cultura na Região Agreste Meridional 

3.5. REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRESTE CENTRAL 

Esta região é constituída por vinte e seis municípios que ocupam uma área de 10.117 

Km², o que corresponde a 10,30% da área do Estado. Tem uma população de aproximadamente 

1.050.000 habitantes, que corresponde a uma densidade demográfica de 104 habitantes por 

quilometro quadrado.  

Tomando por base o Produto Interno Bruto, os municípios que apresentam os melhores 

desempenhos são: Caruaru, Belo Jardim e Pesqueira; com relação ao índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, os que se destacam são Caruaru, Gravatá e Cachoeirinha. 

 

Figura 3.6 - Mapa da Região Agreste Central 
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A RD Agreste Central passa por uma fase de desenvolvimento socioeconômico 

espetacular, despertando interesse dentro e fora do Estado. Este desenvolvimento deve-se ao 

crescimento da indústria e do comércio de confecções, que reflete em outros setores da 

economia, como na construção civil e serviços. Além da indústria da moda a região se destaca 

na avicultura, floricultura, indústria extrativista e cadeias de logística. 

No Agreste Central do Estado de Pernambuco existem nove Pontos de Cultura 

espalhados por seis municípios. 

Região de Desenvolvimento Municípios Quantidade de Pontos de Cultura 

Agreste Central Caruaru 3 

 Pesqueira 2 

 São Bento do Una 1 

 Gravatá 1 

 Bonito 1 

 São Caetano 1 

Quadro 3.5 - Distribuição dos Pontos de Cultura na Região Agreste Central 

3.6. REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRESTE SETENTRIONAL 

A região é constituída por dezenove municípios, ocupando uma área de 3.544,5 Km², 

correspondendo a 3,61% da área de Pernambuco, com uma população de pouco mais de 

525.000 habitantes, correspondendo a uma densidade demográfica de 148 habitantes por 

quilometro quadrado. Utilizando o Produto Interno Bruto como indicador, os municípios que 

se destacam são Santa Cruz do Capibaribe, Limoeiro e Surubim e com relação ao Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH os municípios que se destacam são Santa Cruz do Capibaribe, 

Limoeiro e Taquaritinga do Norte. 
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Figura 3.7 - Mapa da Região Agreste Setentrional 

A principal atividade econômica da região é o ramo de confecções, atividade iniciada 

na década de sessenta do século passado através da confecção de peças de roupa feitas em 

retalhos de helanca, um tipo de tecido, que vinha do sul do país, dando origem ao neologismo 

Sulanca. A região é responsável por 25% da produção de vestuário da região Nordeste do Brasil. 

Os municípios de Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru, este último localizado no 

Agreste Central, formam o triângulo da moda do Estado. Esta atividade econômica influencia 

15 municípios das regiões Agreste Central e Setentrional, atingindo também municípios do 

Estado vizinho a Paraíba. O município de Toritana é responsável por 15% da oferta de jeans no 

cenário nacional. 

Na região encontramos cinco Pontos de Cultura localizados em quatro municípios. 

Região de Desenvolvimento Municípios Quantidade de Pontos de Cultura 

Agreste Setentrional Passira 2 

 Feira Nova 1 

 Taquaritinga do Norte 1 

 Orobó 1 

Quadro 3.6 - Distribuição dos Pontos de Cultura na Região Agreste Setentrional 

3.7. REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO 

O Sertão do São Francisco é constituído por sete municípios que ocupam uma área de 

11.651,32 Km², o que representa 11,87% da área de Pernambuco e apresenta uma população 
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de pouco mais de 434.000 habitantes nos dando uma densidade demográfica de 

aproximadamente 38 habitantes por quilometro quadrado. 

Os municípios que se destacam economicamente, baseando-se no Produto Interno 

Bruto, são Petrolina, Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande e os que apresentam o melhor 

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, são Petrolina, Cabrobó e Santa Maria da Boa Vista. 

Cinco municípios que formam a região são banhados pelo rio São Francisco, este fato 

proporcionou o desenvolvimento da agricultura irrigada, principalmente a fruticultura através 

da produção de manga, em uma área de 7.500 hectares com produção anual de 150.000 

toneladas. Mas o carro chefe do agrobusiness da região é a uva, favorecida pela condição 

climática somada com a irrigação, o que possibilita a produção de duas safras e meia por ano o 

que corresponde a 99% da uva de mesa exportada pelo Brasil. Os municípios de Petrolina, Santa 

Maria da Boa Vista e Lagoa Grande formam o triângulo da viticultura nordestina, a produção 

obtida corresponde a 15% da produção nacional de vinho o que coloca a região como a segunda 

produtora de vinhos do país. 

 

 

Figura 3.8 - Mapa da Região Sertão do São Francisco 

No sertão do São Francisco há nove Pontos de Cultura distribuídos em quatro 

municípios: 

Região de Desenvolvimento Municípios Quantidade de Pontos de Cultura 

Sertão do São Francisco Petrolina 6 

 Santa Maria da Boa Vista 1 

 Dormentes 1 
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 Lagoa Grande 1 

Quadro 3.7 - Distribuição dos Pontos de Cultura na Região Sertão do São Francisco 

3.8. REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO SERTÃO DO PAJEÚ 

Esta região é formada por dezessete municípios e ocupa uma área de 9.598,8 Km², o 

que corresponde a 9,78% da área de Pernambuco, com uma população de pouco mais de 

314.000 habitantes o que dá uma densidade demográfica de 33 habitantes por quilometro 

quadrado. 

Utilizando como referência o Produto Interno Bruto – PIB, os municípios que se 

destacam são Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e São José do Egito e os municípios com 

maior Índice de Desenvolvimento Humano – IDH são Triunfo, Afogados da Ingazeira e Serra 

Talhada.  

 

Figura 3.9 - Mapa da Região Sertão do Pajeú 

Os setores que se destacam na economia da região são o agropecuário, a avicultura, 

pequenas indústrias, comércio, serviços e turismo. Ampliar os avanços sociais e econômicos é 

um desafio para os governos estadual e federal. O programa Minha Casa Minha Vida, que 

consiste em construção de casas populares e a interiorização do ensino universitário com a 

implantação da Unidade Acadêmica da Universidade Federal Rural de Pernambuco têm 

contribuído para o desenvolvimento da região. O município de Serra Talhada, o quarto polo 

médico do Estado, atende pacientes de município vizinhos e também de estados próximos 

contribui também para o desenvolvimento regional. 

O sertão do Pajeú tem sete Pontos de Cultura distribuídos em seis municípios: 
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Região de Desenvolvimento Municípios Quantidade de Pontos de Cultura 

Sertão do Pajeú Tabira 2 

 Serra Talhada 1 

 Carnaíba 1 

 Tuparetama 1 

 Flores  1 

 Triunfo 1 

Quadro 3.8 - Distribuição dos Pontos de Cultura na Região Sertão do Pajeú 

3.9. REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO SERTÃO DO ARARIPE 

O sertão do Araripe é formado por dez municípios que ocupam uma área de 11.969,5 

Km², representando 12,19% da área estadual, e uma população de pouco mais de 307.000 

pessoas com uma densidade demográfica de 26 habitantes por quilometro quadrado. 

A partir da observação do Produto Interno Bruto – PIB da região vemos que os 

municípios Araripina, Ouricuri e Bodocó são os que apresentam melhor resultado. Com relação 

ao índice de Desenvolvimento Humano – IDH, os que apresentam os melhores índices são 

Araripina, Trindade e Moreilândia. 

 

Figura 3.10 - Mapa da Região Sertão do Araripe 

A vocação econômica da região, também conhecida como polo gesseiro de 

Pernambuco, são as atividades relacionadas com a extração de gipsita, popularmente conhecida 

por gesso. A região concentra 40% da reserva mundial de gipsita, e é responsável por 95% da 

produção brasileira. As minas de gipsita estão localizadas em Araripina, Trindade, Ipubi, 

Bodocó e Ouricuri que possuem uma reserva estimada de 1.220 milhões de toneladas, com 

potencial de produção para 600 anos. 

O Araripe tem quatro Pontos de Cultura em igual número de municípios: 
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Região de Desenvolvimento Municípios Quantidade de Pontos de Cultura 

Sertão do Araripe Exu 1 

 Ouricuri 1 

 Santa Cruz 1 

 Moreilândia 1 

Quadro 3.9 - Distribuição dos Pontos de Cultura na Região do Sertão do Araripe 

3.10. REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO SERTÃO CENTRAL 

A região compreende oito municípios que ocupam uma área de 9.144,6 Km², 9,31% 

da área territorial de Pernambuco, e uma população de pouco mais de 170.000 habitantes 

resultando em uma densidade populacional de 19 habitantes por quilometro quadrado. 

Baseando-se no Produto Interno Bruto (PIB), os municípios que apresentam os 

melhores resultados são Salgueiro, São José do Belmonte e Parnamirim; com relação ao Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) os municípios com melhores desempenhos são Salgueiro, 

Cedro e Feira Nova. 

 

Figura 3.11 - Mapa da Região Sertão Central 

Dois grandes projetos estão modificando a realidade econômica desta região. A 

construção da Ferrovia Transnordestina, que interligará o Porto de Pacém, no Ceará, ao Porto 

de Suape, em Pernambuco, com o município de Eliseu Martins, no cerrado do Piauí, perfazendo 

um total de 1.728 km de ferrovia de alto desempenho, que tem como objetivo elevar a 

competitividade dos produtos agrícolas e minerais das regiões envolvidas, interligando as 

regiões produtoras a portos que recebam navios de grande calado. A transposição do rio São 
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Francisco, apesar de polêmica, com a construção de 600 km de canais de concreto para o desvio 

das águas que hipoteticamente irá beneficiar os moradores das áreas suscetíveis à seca dos 

Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. A polêmica da transposição se 

baseia nos danos ambientais causados ao rio São Francisco, no custo altíssimo da obra, nos 

benefícios proporcionados a uma pequena parte da população e a área beneficiada ser reduzida. 

Estas duas grandes obras estão afetando os municípios que estão na rota tanto da ferrovia como 

do canal e também dos municípios vizinhos, os setores de serviços e comércio promoveram o 

retorno de parte dos trabalhadores que foram para o sudeste do Brasil. 

No Sertão Central encontramos quatro Pontos de Cultura em igual número de 

municípios: 

 

 

Região de Desenvolvimento Municípios Quantidade de Pontos de Cultura 

Sertão Central Salgueiro 1 

 São José do Belmonte 1 

 Parnamirim 1 

 Mirandiba 1 

Quadro 3.10 - Distribuição dos Pontos de Cultura na Região Sertão Central 

3.11. REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO SERTÃO DE ITAPARICA 

O sertão de Itaparica é formado por sete municípios distribuídos em uma área de 

9.714Km², o que corresponde a 9,89% da área de Pernambuco, apresentando uma população 

de pouco mais de 134.000 habitantes e uma densidade demográfica de 14 habitantes por 

quilometro quadrado. 
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Figura 3.12 - Mapa da Região Sertão de Itaparica 

Os municípios com melhor rendimento econômico, segundo o Produto Interno Bruto 

(PIB), são Petrolândia, Floresta e Belém de São Francisco e os que apresentam o melhor 

desempenho no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), são Petrolândia, Jatobá e 

Itacuruba. 

A região tem seis municípios que são banhados pelo rio São Francisco e pelo lago de 

Itaparica, o que proporciona a exploração da agricultura irrigada com o cultivo de cebola, 

melancia, tomate e melão. O lago de Itaparica foi formado com a construção da Usina 

Hidroelétrica de Itaparica, que se tornou a maior geradora de emprego e renda da região. Nas 

áreas de sequeiro merece destaque a caprinovinocultura com 26% do rebanho caprino e 11% 

do rebanho ovino estadual. A piscicultura é uma possibilidade que está iniciando a exploração, 

pois o lago de Itaparica tem uma superfície de 834 Km² o que favorece a atividade. 

Petrolândia, Tacaratu e Floresta foram os municípios que conseguiram aprovar o 

projeto dos Pontos de Cultura: 

Região de Desenvolvimento Municípios Quantidade de Pontos de Cultura 

Sertão de Itaparica Tacaratu 1 

 Petrolândia 1 

 Floresta 1 

Quadro 3.11 - Distribuição dos Pontos de Cultura na Região Sertão de Itaparica 

3.12. REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO SERTÃO DO MOXOTÓ 
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A região é constituída por sete municípios que ocupam uma área de 8.938,8Km², o que 

representa 9,1% do território pernambucano, com uma população de pouco mais de 202.000 

habitantes que representa uma densidade demográfica de 23 habitantes por quilometro 

quadrado. Na economia os municípios que se destacam, tomando por base o Produto Interno 

Bruto (PIB), são Arcoverde, Sertânia e Custódia e com relação ao Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) os destaques municipais são Arcoverde, Custódia e Sertânia. 

 

Figura 3.13 - Mapa da Região Sertão do Moxotó 

A economia regional está baseada na agropecuária, onde se destaca a 

caprinovinocultura e a agricultura irrigada. A cidade de Arcoverde, considerada a porta de 

entrada do sertão pernambucano, é um importante centro comercial, médico e educacional. A 

transposição do rio São Francisco, com a construção dos canais de concreto, está favorecendo 

a economia da região, principalmente o município de Custódia. 

Nesta região encontramos cinco Pontos de Cultura em três municípios: 

Região de Desenvolvimento Municípios Quantidade de Pontos de Cultura 

Sertão do Moxotó Arcoverde 2 

 Ibimirim 2 

 Manari 1 

Quadro 3.12 - Distribuição dos Pontos de Cultura na Região Sertão do Moxotó 
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4. PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 

4.1. ECONOMIA DA CULTURA 

A contemporaneidade tem reservado um espaço especial para a cultura que, segundo 

Rubim (2006: 8), atravessa as esferas da sociedade. A cultura ganha relevo na economia, 

chamando a atenção dos governos, das agências multilaterais, dos bancos de desenvolvimento 

e ainda das organizações não governamentais.  

A economia e a cultura vêm mantendo uma relação íntima nas últimas décadas, 

segundo Paulo Miguez (2009a), o poder econômico tem o mesmo peso do poder político-

ideológico pois, hoje, a cultura não tem só um expressivo peso econômico. É a própria 

“economia como um todo [que] depende cada vez mais, em seu conjunto, das dimensões 

culturais” (Negri e Cuoco apud Miguez 2009b: 25). Segundo Porsse (2005: 127), a economia 

da cultura é uma vertente da economia que se preocupa com os efeitos das atividades 

econômicas relacionada às manifestações artísticas e criativas da sociedade. Economia da 

cultura é essa produção de serviços culturais e sua circulação.  

Vale salientar que muitas manifestações culturais não tomam seu lugar no mercado, 

ou seja, não são rentáveis. A economia criativa consiste naquelas indústrias que têm sua origem 

na criatividade individual, habilidade e talento e que tenha o potencial para criação de riqueza 

e trabalho pela geração de ideias, produtos e/ou serviços (Massachusetts 2006: 97). 

Segundo Ana Carla Fonseca Reis (2012: 10), a economia da cultura coloca a seu favor 

o suporte da economia e essa não seria a ideia: “a ideia não é colocar a cultura a serviço da 

economia, mas pensar em como se valer de instrumentos econômicos de modo que nossos 

talentos culturais possam se realizar profissionalmente”. A economia da cultura trata de como 

lidar com a política pública, não com a sua criação. As expressões economia da cultura e 

economia criativa entram em conflito conceitual, mas em sua concepção essa última veio 

ampliar o conceito da outra. Segundo a autora, a expressão economia criativa, embora pouco 

compreendida, é um termo mais abrangente que envolve tudo da economia da cultura: 

Economia da Cultura engloba atividades relacionadas [...] à criação, produção, e 

comercialização de conteúdos que são intangíveis e culturais em sua natureza. Estes 

conteúdos estão protegidos pelo direito autoral e podem tomar a forma de bens e 

serviços. São intensivos em trabalho e conhecimento e que estimulam a criatividade 

e incentivam a inovação dos processos de produção e comercialização (Unesco 2005: 

53) 
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A Unesco, numa concepção mais ampla da economia da cultura, inclui em seu conceito 

os processos criativos e de produção, preocupando-se com sua disseminação, além de sua 

comercialização. 

O fato é que as culturas populares e as indústrias emergem discussão que vai além das 

preocupações dos teóricos da economia. As indústrias culturais não conseguem dar conta da 

relação entre economia e cultura, mas rendem-se à economia capitalista. Surge, na fronteira 

com a economia da cultura e nas instituições multilaterais, a noção de economia criativa. 

Segundo Miguez (2009b: 32), ao potencializarem-se as atividades culturais emergem as 

indústrias criativas. Para esse autor, cabe considerar que economia criativa abarca a economia 

da cultura: 

(...) a economia criativa como ampliação do campo pode ser vista economia da 

cultura, da mesma forma que a economia da cultura pode ser vista como uma 

ampliação do campo da economia da arte – até porque, no conjunto, a chamada 

economia criativa reúne setores, práticas e dinâmicas sócio-econômicas que, a rigor 

não são estranhas ao campo da economia da cultura (Miguez 2009b: 29). 

A concepção de economia cultural se coaduna com a recente concepção de economia 

criativa. Há que se considerar, inicialmente, que cultura deve ser entendida como arte, mas 

entendendo que no conceito de criatividade a cultura vai além da questão da arte, uma diferença 

básica se dá entre as atividades culturais como trabalho e aquelas que utilizam a cultura com 

fins de produzir bens culturais não para fins de execução artístico-cultural mais para outras 

finalidades.  

Quanto à globalização, é notório entre os teóricos da economia que o fenômeno não é 

recente, pois desde o final da segunda guerra mundial e com a queda do muro de Berlim, a 

globalização se expande agressivamente, segundo Tolila, assumindo o espírito bélico, no 

campo do comércio internacional, distanciando-se da concorrência harmoniosa. O “impulso 

agressivo da concorrência internacional” e os embates internos sobre a utilização dos recursos 

são fatores, segundo o supracitado autor, que levam à reflexão sobre a economia do “setor 

cultural”9. (Tolila 2007: 18) 

Vale ressaltar que isso não significa o aprisionamento da cultura, mas reconhecer que 

ela enfim fixou terreno: 

O fato novo é, de agora em diante, não considerar essa conduta como um grilhão para 

a cultura, destinado a aprisioná-la a lógicas “estrangeiras”, mas a possibilidade de 

                                                           
9 A preferência do autor pela expressão “setor cultural” se dá para evitar o distanciamento da definição puramente antropológica. 
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dispor de ferramentas e conceitos suscetíveis de ajudar no desenvolvimento do setor 

cultural em seu conjunto e permitir aos que o defendem apoiar-se em argumentos e 

problemáticas convincentes. (...) durante muito tempo censurou-se ao setor cultural e 

às administrações encarregadas de sua regulamentação seu “amadorismo econômico”, 

na verdade, sua despreocupação diante dos problemas financeiros ou da organização. 

Pensar hoje a economia do setor cultural não constitui de modo algum uma derrota 

dos argumentos humanistas a respeito da cultura que todos conhecemos e 

defendemos. Não significa um abandono do terreno na luta pela defesa de um 

desenvolvimento cultural; significa, ao contrário, a ocupação de um terreno 

suplementar do qual o setor cultural e seus principais atores há muito desertaram 

deixando o campo livre para as pressões negativas. Pensar a economia do setor 

cultural é uma arma para a cultura (Tolila 2007: 19). 

Como se pode verificar pelas palavras do autor referenciado, a economia da cultura 

deve ser vista como um fator positivo no sentido de otimizar o setor cultural, em termos de 

demarcar sua existência futura. Segundo Manoel Marcondes Neto (2011), em entrevista 

concedida a Central Brasileira de Notícia – CBN -, e autor do livro Economia da Cultura: 

Contribuições para a construção do campo e histórico da gestão das organizações culturais 

no Brasil, em co-autoria com Luzia Angeleti Ferreira, a economia da cultura está relacionada à 

difusão dos bens culturais, tornando o produto cultural amplamente difundido e 

comercializável, pronto para ser consumido pela sociedade. Segundo ele, havia muito 

preconceito no meio artístico com a questão do marketing cultural, que para o artista não havia 

ligação com o trabalho que desenvolviam.  As empresas sentiam dificuldade de tratar do 

negócio com o artista, mas os produtores culturais surgem para intermediar essa relação e hoje 

evoluiu-se muito, embora ainda haja preconceito. 

A recém-aparição das políticas públicas culturais, as discussões internacionais sobre 

os direitos e a diversidade cultural suscitaram grandes revelações da cultura como bem coletivo:  

Compreende-se melhor agora o sentido das lutas de influências que hoje se travam 

tanto no setor cultural como nos outros setores de bens coletivos, dado que o ideal 

neoliberal tende à sua privatização generalizada em detrimento mesmo de sua 

natureza econômica. Nesse sentido, pode-se dizer que essas doutrinas não são 

efetivamente enfoques econômicos no sentido estrito, mas posições partidárias e 

ideológicas que “absolutizam” apenas uma parte do econômico sem levar em conta 

sua complexidade (Tolila 2007: 30) 

A cultura como um meio “de elevação”, isto é, de “distinção” e de abertura para o 

mundo levaram tanto europeus quanto os latino-americanos a voltarem-se para “o ato criador” 

e os artistas como fontes e origem de valores culturais. Já os americanos, ao falarem de 

“entretenimento”, focalizam no alvo comprador que deseja o relaxamento e a distração. 

Segundo Tolila (2007: 35), a fruição proporcionada pelo alcance desse alvo é industrializada 
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tanto nos bens e produtos culturais. Os europeus e os latinos não são afeitos a “viver a cultura 

como uma matéria-prima” que pode ser produzida em série, como fazem os americanos: 

Dimensão dos mercados, visão internacional, espírito empresarial, enfoque financeiro 

totalmente descomplexado caracterizam o esforço americano. É sobre essas bases que 

os Estados Unidos adquiriram a posição dominante que hoje ocupam. É sobre essas 

bases que se criaram no mundo uma situação desfavorável para o desenvolvimento 

equilibrado das culturas, um contexto de verdadeiro “império” cultural (duplicando 

ele mesmo outros desígnios imperiais), uma conjuntura em que o peso das ameaças 

se tornou suficientemente determinante e sufocante para autorizar uma resistência e a 

pesquisa ativa de novas relações (Tolila 2007: 49). 

4.2. IDENTIDADE COLETIVA 

A identidade está relacionada ao próprio indivíduo, mas também se refere à relação do 

indivíduo com a coletividade. Para analisar a identidade, há que se considerar o viés teórico ao 

qual está subordinada. São muitas as concepções sobre a identidade conforme a sua matriz 

teórica qual seja da Psicologia, Antropologia, Sociologia, Filosofia, História e, mais 

recentemente, da Geografia humana. Existe um consenso de que toda identidade é uma 

construção social. Ao longo da história, os distintos agrupamentos sociais construíram sentidos 

e identidades atrelados a distintas ideologias, religiões, etnia, ou seja, os grupos sociais sempre 

estão vinculados a algum tipo de cultura: 

Não é difícil concordar com o fato de que, do ponto de vista sociológico, toda e 

qualquer identidade é construída. A principal questão, na verdade, diz respeito a 

como, a partir de quê, por quem, e para quê isso acontece. A construção de identidades 

vale-se da matéria-prima fornecida pela história, geografia, biologia, instituições 

produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos 

aparatos e de poder e revelações de cunho religioso. Porém, todos esses materiais são 

processados pelos indivíduos, em grupos sociais e sociedades, que reorganizam seu 

significado em função de tendências sociais e projetos culturais enraizados e sua 

estrutura social, bem como em sua visão de tempo/espaço (Castell 1999: 23). 

Outro ponto a se observar no que diz respeito à construção das identidades, é o fator 

mudança espaço-tempo, uma vez que o mundo está em processo de transformação e para 

compreendê-lo há que se entender essa dinamicidade imposta pela globalização: 

A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. Em 

essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno, até então visto como um sujeito unificado. A 

assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo mais amplo 

de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 

modernas abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 

ancoragem estável no mundo social (Hall 1998: 7). 
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A reflexão em torno da identidade leva a um reexame das subjetividades individuais e 

coletivas relacionadas aos grupos sociais e à questão do pertencimento territorial. A 

globalização veio pôr em cheque a apropriação do simbólico, haja vista as diversidades de 

produção do espaço, de paisagens e territorialidades. Abordar a questão da identidade, em 

tempos de tecnologia, é complexo devido à homogeneização globalizante das informações, das 

significações, ficando cada vez mais difícil a percepção individual no mundo em rede. 

A consciência da identidade individual é necessária até mesmo para o convívio em 

coletividade e para que se desenvolva uma identidade coletiva, mas essa consciência está 

intrinsecamente relacionada às escolhas individuais, o que torna complexa a temática da 

identidade, haja vista as controvérsias suscitadas: 

Tornamo-nos conscientes de que ‘pertencimento’ e a ‘identidade’ não tem a solidez 

de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e 

revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que 

percorre, a maneira como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso - são 

fatores cruciais tanto para o ‘pertencimento’ quanto para a ‘identidade’ (...) a ideia de 

‘identidade’ não vai ocorrer às pessoas enquanto o ‘pertencimento continuar sendo o 

seu destino, uma condição sem alternativa (Bauman 2005: 17-18). 

Nada é imutável, pois a vida em tempos de globalização é um processo. Segundo o 

autor, enquanto se continuar relacionando a identidade à identificação nacional, sequer se dará 

conta dessa identidade. Os valores, as identidades (sociais, profissionais, religiosas etc.) estão 

em constante processo de mutação, muitas vezes, conforme as próprias escolhas e em 

consonância com a realidade contemporânea: 

As “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas 

e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para 

defender as primeiras em relação às últimas. Há uma ampla probabilidade de 

desentendimento, e o resultado da negociação permanece eternamente pendente 

(Bauman 2005: 19). 

As escolhas devem sobrepor-se àquelas a que se está suscetível. Segundo o autor, trata-

se de uma negociação nem sempre simples, sobretudo quando entram em jogo conflitos e 

interesses de classes. 

Para Vieira, a questão da identidade nacional, nessa época da globalização, revela a 

opressão vivida sob o comando do chamado Estado-nação, sendo a identidade cultural unificada 

um mito, como um meio de camuflar as diferenças culturais: 

Sabemos que a ideia de nação como identidade cultural unificada é um mito. As 

nações modernas são todas híbridas culturais. O discurso da unidade ou identidade 
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oculta, diferenças de classe, étnicas, religiosas, regionais etc. As diferenças culturais 

foram sufocadas em nome da construção da identidade nacional (Vieira 2006: 71). 

Como se verifica nas palavras desse autor, hoje, no Estado Moderno, surge um novo 

tipo de identidade cultural, a híbrida.  

Hall (1998:78), apesar de reconhecer a suposta fragilidade da identidade nacional em 

face da globalização, considera uma inegável contradição vivenciada, posto ser claro o papel 

homogeneizador da globalização: porém, não se pode afirmar que uma cultura pode suplantar 

a outra, devido mesmo ao surgimento de outras identidades: 

As identidades nacionais estão se desintegrando, com resultado do crescimento da 

homogeneização cultural e do “pós-moderno global”. As identidades nacionais e 

outras identidades “locais” ou particularistas estão sendo reforçadas pela resistência à 

globalização. As identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades – 

híbridas – estão tomando seu lugar (Hall 1998: 69). 

Para esse autor, à medida algumas identidades locais se desfazem pela assimilação de 

outras identidades, há o surgimento de novas identidades, que ele chama de identidades 

híbridas. Corroborando o paradoxo da globalização sobre as identidades culturais, Le Bossé 

(2004: 170) afirma: 

A questão parece particularmente apropriada no contexto contemporâneo da 

globalização e em face de uma comprovação paradoxal: embora a diversidade das 

identidades culturais parecesse ameaçada de erosão pelo efeito de forças globais 

trazidas pela revolução das comunicações, ela persiste e se afirma às vezes 

vigorosamente nas escalas locais ou regionais. 

É fato que esse mundo em rede tem uniformizado o padrão de consumo, em que as 

identidades culturais sofrem a influência externa. Quando um produto é parte do consumo diário 

de muitos povos, custa afirmar que esse produto seja exclusivo da tradição de um povo 

específico, embora, claro, sempre se pode registrar a sua origem. Há que se relativizar então o 

conceito de identidade uma vez que os processos globalizantes desterritorializa certos produtos. 

Para Morin (2009), em entrevista ao jornal A Tarde, a globalização envolve dois 

aspectos que se contradizem: um em relação à cultura, que trata da homogeinização tomando 

como parâmetro a cultura ocidental, o que leva a destruição da cultura original; o outro aspecto 

é o que analisa esse processo pela resistência dessa cultura original, que a depender da força da 

tradição, em vez de se diluir se fortalece ainda mais. 

 Verifica-se a resistência de algumas identidades locais à globalização de alguns países 

que pretendem impor sua cultura como dominante. Para Hall (1998:75), é uma questão de 
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fortalecer identidades locais ou de produzir novas identidades. Ainda que o processo 

globalizador tenha se expandido pelo mundo a fora, alargando as fronteiras do capitalismo, há 

especificidades culturais preservadas pelas populações tradicionais, em que se destaca, por 

exemplo, o modo de vida do camponês com seu universo simbólico particular que resiste à 

globalização nesse mundo conectado: 

Muitos pensavam que a desaparição da maior parte dos traços que promoviam a 

infinita variedade do mundo tradicional pressagiava a erosão das diferenças culturais. 

O que se descobre? Sociedades onde os problemas de identidades são mais 

envolventes do que nunca. É nesse paradoxo que é necessário compreender para 

vencer os desafios que nossas sociedades devem revelar no domínio da cultura (Claval 

2001: 385). 

Em meio a tantas mudanças advindas do processo da globalização, da tentativa de se 

unificar usos e costumes em todo o mundo, há que se reconhecer que a questão identitária ainda 

é um paradoxo, haja vista a sobrevivência de elementos culturais específicos que atravessam as 

fronteiras do tempo e resistem à dinâmica espacial da globalização. Esses elementos marcam 

as identidades coletivas, principalmente em sociedades tradicionais, como é o caso da 

camponesa, que não se deixou “contaminar”. 

4.3. DIVERSIDADE CULTURAL E O PROGRAMA CULTURA VIVA 

Para abordar a questão da diversidade cultural, há que se destacar a noção de valor que 

se tenta imputar às culturas. Cabe ressaltar que o valor que se transporta à natureza, conforme 

as condições tanto ambientais quanto econômicas, origina as variadas culturas com suas 

especificidades e feições as quais não as tornam piores ou melhores em relação às outras. Desde 

que o homem passou a intervir na natureza, instaurando a questão do valor entendendo o homem 

o que é bom e o que não é, o que atende às suas expectativas de bem estar individual e social, 

não se pode conceber que uma cultura seja melhor ou pior que a outra, pois todas têm o seu 

valor. Nesse entendimento, a arte renascentista não pode se sobrepor em valor à medieval ou à 

moderna. Todas as expressões de cultura são válidas, podendo ser, uma ou outra, objeto de 

satisfação do indivíduo. 

As diferentes culturas, segundo Canclini (1995: 85) seguem caminhos distintos para a 

modernidade. Ele chama de modernidade global a globalização por “desencaixe da diversidade 

cultural”, ou seja, o que nos move à mudança. A diversidade cultural é, pois, uma preocupação 
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social relacionada à diversidade de signos criados pela sociedade. São formas de conhecer e 

dar-se a conhecer, para o que não há representações fixas, em tempos de mobilidade. 

Todas as diversidades culturais são levadas ao reconhecimento pelo movimento social 

que se chama Multiculturalismo o qual, por sua vez, releva a questão da identidade e dos direitos 

humanos e da tolerância entre as nações. 

Quando se julga determinado comportamento ou manifestação cultural, entende-se 

que se trata de um sentimento de preconceito ou mesmo uma atitude de preconceito. Já a atitude 

politicamente correta não leva em consideração o princípio da moralidade e do bem comum, 

mas à conveniência e aos interesses políticos. A consciência do pluralismo cultural evita o 

julgamento das diversidades culturais, levando à tolerância de práticas abomináveis como atos 

violentos e políticas de agressão ambiental, mas leva também à reflexão sobre as atitudes das 

culturas chamadas dominadoras, cuja rejeição já se faz notória.  

O multiculturalismo contribui para estabilizar os direitos humanos e o respeito às 

diversidades culturais. Tomás Tadeu da Silva discorre, no texto a seguir, sobre a banalização 

da diversidade cultural: 

Tornou-se lugar comum destacar a diversidade das formas culturais do mundo 

contemporâneo. É um fato paradoxal, entretanto que essa suposta diversidade conviva 

com fenômenos igualmente surpreendentes de homogeneização cultural. Ao mesmo 

tempo em que se tornam visíveis manifestações e expressões culturais de grupos 

dominados, observa-se o predomínio de formas culturais produzidas e veiculadas 

pelos meios de comunicação de massa, nas quais aparecem de forma destacada as 

produções estadunidenses (Silva 1994:85). 

Como expõe o autor acima, há uma preocupação da mídia em destacar a cultura dos 

Estados Unidos, ocorrendo com isso uma descaracterização da cultura nacional ou mesmo um 

processo de aculturação em que se propõe uma sociedade mais ou menos homogênea em termos 

de informações. 

Na contemporaneidade, a diversidade cultural tem se afirmado como possibilidade de 

estruturar identidades coletivas, ou seja, dotar grupos de aspectos que os façam serem 

reconhecidos e que reconheçam a si mesmos como integrantes de determinado contexto. 

Relacionar cultura, diversidade e desenvolvimento humano tem se mostrado possível 

por intermédio de políticas públicas que respeitem, apoiem e dinamizem o pluralismo cultural. 

Esta relação não pode ser imaginada como algo simples e natural e sim fruto de diferentes 

contextos e modelos histórica e politicamente construídos (Barros 2008: 16). A diversidade 
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cultural, na visão de Pigale (2008:116) “é um fazer e desfazer, um desmanchar e remontar 

constante”, é algo dinâmico. 

O Programa Cultura Viva vem atender ao anseio da sociedade brasileira de ter as suas 

manifestações culturais reconhecidas pelo governo através de políticas culturais que 

contemplem setores que nunca receberam apoio. O programa contempla um grande leque de 

manifestações que bem representam a diversidade cultural do Brasil e também apresenta um 

novo tipo de espaço, o espaço comunitário, como escolas, sindicatos, ruas e praças que “ganham 

força e qualidade ao demonstrar que a cultura está presente em todos os lugares e em todas as 

pessoas” (Turino 2009: 118), consagrando importância da diversidade cultural brasileira. 

A diversidade cultural sofre ataques globalizantes que têm como intenção 

homogeneizar a cultura, através da divulgação dos valores e produtos culturais norte-

americanos. Tal diversidade tem o papel de preservar a autonomia política, econômica e cultural 

dos Estados-nações e, para tanto, mecanismos internacionais foram criados, como a Convenção 

da Unesco sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. 

O Programa Cultura Viva é uma ação inédita, em que a partir de uma manifestação 

cultural existente, o Governo Federal dá o apoio mediante recursos financeiros e os atores 

sociais envolvidos decidem sobre a aplicação desses recursos. Com isso, o Governo pretende 

fazer uma política efetivamente pública, a que todas as esferas culturais tenham acesso, de 

maneira democrática, e que os recursos sejam aplicados de modo a atender às necessidades 

locais.  

Como se observou, o Programa Cultura Viva procura contemplar a diversidade das 

manifestações culturais existentes de Norte a Sul do imenso território brasileiro. Esta procura 

por contemplar o maior número possível de municípios está vinculada ao reconhecimento, por 

parte do Estado, de manifestações sempre tratadas à margem da sociedade. Outro aspecto a ser 

considerado é a preocupação demonstrada pelo Estado com a avassaladora onda promovida 

pela globalização. Não é possível blindar uma comunidade contra a homogeneização cultural 

decorrente dos processos globalizatórios, mas sim fortalecê-la para que possa se adaptar e 

conviver com esse processo da contemporaneidade.  

A preocupação dos efeitos da globalização na sociedade contemporânea foi percebida 

por alguns países e posteriormente pela Unesco, preocupação esta que resultou na Convenção 

sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais em 2005. 

4.3.1. A CONVENÇÃO PASSO A PASSO 
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Uma das primeiras discussões sobre diversidade cultural aconteceu durante as 

negociações do acordo de livre comércio entre Canadá e Estados Unidos, em 1987, e na rodada 

do Uruguai do General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 10, em 1986/1993. O GATT, 

criado em 1947 visando regulamentar as políticas aduaneiras, consiste em um conjunto de 

normas e concessões tarifárias que objetivam estimular a liberalização comercial, combater o 

protecionismo e regular as relações comerciais entre países. Foi a base da criação da 

Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Nesses fóruns mundiais, os Estados Unidos pressionavam fortemente os países para 

que liberassem a comercialização de serviços culturais, principalmente no setor de audiovisual 

(cinema, televisão rádio e música). A França liderou um movimento, em oposição à proposta 

americana, com o apoio de diversos países, denominado de “Exceção cultural”, que consistia 

em tratar de maneira diferente os bens e serviços de natureza cultural. A cláusula inserida nos 

contratos comerciais reconhece a importância dos bens culturais enquanto objeto de relações 

comerciais (PNUD 2004: 36). 

Para os Estados Unidos, interessava a total liberação de seus produtos audiovisuais 

que, além da força econômica que representam, também são excelentes transmissores de 

conteúdos ideológicos e políticos (Machado 2008: 28). Vale ressaltar que o interesse em 

disseminar tais conteúdos não leva em consideração o efeito desses conteúdos na formação das 

pessoas e na construção de uma sociedade (Brant 2005: 23). Grande parte da produção 

cinematográfica norte-americana tenta mostrar que o estilo de vida americano é a maneira pela 

qual os grupos sociais devem se espelhar para que obtenham poder e status. A intenção é induzir 

ao consumo, mesmo que à custa da satisfação de pseudonecessidades, que são oferecidas, 

particularmente, pela mídia.  

A discussão sobre o tratamento dispensado aos bens culturais foi aumentando nas 

negociações comerciais internacionais. Existia um grupo, liderado pelos Estados Unidos, que 

considerava os bens culturais como qualquer outro bem, sujeito às regras de mercado. Em 

oposição, estavam aqueles que consideravam os produtos culturais “como ativos portadores de 

valores, ideias e significados e que, por isso merecem tratamento especial” (PNUD 2004:29). 

Em 1995, a Unesco produziu o relatório Nossa Diversidade Criativa, projeto central 

da Década de Cultura e Desenvolvimento da instituição. Para Nina Obuljen, esse relatório 

“reflete uma nova aproximação ao desenvolvimento da cultura e de políticas culturais que não 

                                                           
10 Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio. 
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deveria focar-se exclusivamente na preservação, mas, ainda mais, no crescimento cultural e no 

fortalecimento de potenciais criativos” (Obuljen 2005: 123). 

Em 1998, o tema central da Conferência da Unesco, realizada em Estocolmo, foi a 

Diversidade Cultural. A partir desta iniciativa da Unesco surgiu a Declaração Universal pela 

Diversidade Cultural, em 2001; a International Network for Cultural Policies – INCP (Rede 

Internacional pelas Políticas Culturais), em 1999, constituída por ministros de Cultura de 

diversos países, partiu de uma iniciativa da ministra canadense Sheila Copps que organizou um 

encontro informal de ministros de Cultura em Otawa e eles estabeleceram esta rede (Obuljen 

2005: 124), que se reúnem periodicamente para tratar assuntos relacionados com as políticas 

públicas em nível internacional e a International Network for Cultural Diversity – INCD  (Rede 

Internacional pela Diversidade Cultural), em 2000, que é a sociedade civil manifestando-se 

sobre o progresso e promoção da diversidade cultural (Brant 2005: 25). 

O debate internacional sobre a diversidade cultural estava acirrado e alguns fóruns que 

se dedicavam à temática buscaram como estratégia transferir para a Unesco a regulação 

comercial da cultura (Brant 2005: 28). Grupos como o INCP, INCD e Canadian Sectoral 

Advisory Group on International Trade – SAGIT (Grupo Canadense de Aconselhamento 

Setorial em Comércio Internacional), enviaram propostas para a Unesco. No esboço da 

convenção apresentado pelos Ministros da Cultura, através da INCP, foi requisitada a inclusão 

da convenção na agenda da Unesco (Obuljen 2005: 128). Para Nina Obuljen (2005: 129), as 

três propostas refletiam o mesmo objetivo, que é “preservar o direito à soberania das nações 

para formularem políticas públicas apropriadas para proteção, a promoção e a intensificação da 

diversidade cultural”. 

A escolha da Unesco se deu por se tratar de um organismo internacional que ampliou 

o debate para além da defesa da diversidade relacionada com o mercado de bens culturais para 

a sua relação com direitos humanos e desenvolvimento. Esta estratégia se mostrou inteligente, 

hábil e pertinente (Machado 2008: 28) e hoje, entre as áreas de atuação da Unesco - educação, 

ciências sociais e naturais, cultura e comunicação -, a área da cultura é a que possui um maior 

número de instrumentos normativos: 

 1948 – Declaração Universal dos Direitos Humanos (artigos 22º e 27º); 

 1952 – Convenção Universal sobre Direitos Autorais (revisada em 1971); 

 1954 (1º protocolo) e 1999 (2º protocolo) – Convenção para a Proteção de Bens 

Culturais em Caso de Conflito Armado; 
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 1970 – Convenção sobre as Medidas que devem ser adotadas para Proibir e Impedir a 

Importação, Exportação e Transferência Ilícitas de Propriedade de Bens Culturais; 

 1972 – Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural; 

 1976 – O Acordo sobre a Importação de Bens Educacionais, Científicos e Culturais, 

também conhecido como Acordo de Florença; 

 2001 – Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático; 

 2001 – Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural; 

 2003 – Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial; 

 2005 – Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais. 

Uma convenção é um instrumento jurídico internacional que cria compromisso legal, 

ou seja, são princípios que devem ser seguidos por países signatários e tem força de lei. No 

Brasil uma convenção tem que ser ratificada pelo Poder Legislativo; a convenção em estudo foi 

ratificada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2006, e Promulgada pelo Decreto-Lei nº 

6.177, de 1º de agosto de 2007. Em setembro de 2009 setenta países ratificaram a convenção. 

Giselle Dupin (2008:73) justifica a existência da Convenção da Diversidade das 

Expressões Culturais através de duas abordagens, uma política e outra do direito internacional. 

A abordagem política defende a diversidade de expressões culturais de processos 

multidimensionais, e não apenas econômicos, de globalização, ou seja, o aperfeiçoamento das 

tecnologias de informação e comunicação que ocasionou um aumento na interação entre as 

culturas com maior circulação de bens e serviços culturais; esses adicionais não são observados 

de maneira equilibrada, porque os países desenvolvidos levam vantagem sobre os países em 

desenvolvimento, colocando em risco a diversidade cultural dos países mais frágeis. A 

abordagem relacionada ao direito internacional visa construir um arcabouço jurídico 

internacional para a cultura de maneira a criar mecanismos de defesa para a diversidade cultural 

de países em desenvolvimento.  

O principal objetivo da convenção já se encontra explícito no nome da convenção – 

proteção e promoção – de maneira que as duas palavras não possam ser vistas separadamente. 

Proteção, no sentido de “adotar medidas direcionadas à preservação, salvaguarda e valorização” 

(Unesco 2007: 63), sentido já observado em outros documentos da Unesco, citados 

anteriormente, que tratavam sobre o tema e não consideravam a possibilidade do termo ser visto 

de uma maneira puramente comercial. Promoção em termos de um contínuo fortalecimento das 
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mais diversas expressões culturais, evitando o seu enclausuramento em museus, ou a sua 

fossilização e que passem por processo de reificação. Para Machado (2008: 30) “proteger não 

significa defender o isolamento ou o fechamento ao diálogo com outras culturas, mas sim 

encontrar meios de promover a sua própria cultura, de forma a reduzir hegemonias e 

distorções”. 

A relação entre promoção e proteção, proposta pela Unesco, conduz a um ambiente 

propício à afirmação e à renovação da diversidade de expressões culturais como benefício de 

todas sociedades. Concomitante, a convenção reforça os vínculos entre cultura, 

desenvolvimento e diálogo, propondo algo inovador com relação à cooperação cultural 

internacional. Tendo por base o seu objetivo principal, a convenção concentra seus esforços 

em: 

 Criar condições para que as culturas possam florescer e interagir livremente, de 

modo mutuamente benéfico; 

 Reconhecer a natureza específica das atividades, bens e serviços culturais como 

veículos de identidade, valores e significados; 

 Identificar novos arranjos para a cooperação internacional – cerne da Convenção; 

 Reafirmar os direitos soberanos de os Estados manterem, adotarem e 

implementarem as políticas e medidas que julguem adequadas para a proteção e 

a promoção da diversidade das expressões culturais nos seus territórios, enquanto 

asseguram o livre fluxo de pensamentos e obras (Unesco 2007: 72). 

Por intermédio dos objetivos da convenção, observa-se a cultura conseguindo destaque 

na agenda política internacional com clara intenção de amenizar o poder nefasto da 

globalização. Para a Unesco (2007: 69), “a cultura tornou-se uma genuína plataforma para o 

diálogo e o desenvolvimento, abrindo consigo novas frentes para a solidariedade”. A tríade 

diálogo, solidariedade e desenvolvimento expressa bem a essência da convenção ora estudada. 

A cultura foi alçada não só como elemento estratégico das políticas de desenvolvimento 

nacionais e internacionais, como também das ações de cooperação internacional para o 

desenvolvimento. O aspecto cultural tem que ser observado nas relações internacionais porque, 

no tocante ao respeito pelos indivíduos, “a cultura é uma ferramenta eficiente e poderosa para 

redução das desigualdades e para universalização de conquista de qualidade de vida, permitindo 

o desenvolvimento das capacidades cognitivas, da inventividade e do discernimento crítico por 

parte da população” (Macedo 2008: 89). 

Um aspecto que merece destaque na Convenção é o respeito que se tem à soberania 

dos Estados com relação às políticas e medidas a serem adotadas visando a proteção e a 

promoção das expressões culturais em seus territórios. Com essa medida, a convenção não 
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pretende defender o monopólio estatal e sim a condução das ações culturais de maneira 

interativa por parte dos Estados membros, compartilhando responsabilidades e promovendo a 

diversidade das expressões culturais. A Convenção apresenta uma série de direitos e obrigações 

que têm como objetivo a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais, em 

um ambiente solidário. Os direitos das partes da Convenção têm como base o respeito aos 

direitos humanos e às liberdades fundamentais dos indivíduos: “A Convenção reconhece a 

relação entre a diversidade cultural e a plena realização dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais, que não podem existir separadamente” (Unesco 2007: 75). Tal alegação implica 

a necessidade de reconhecer os direitos e liberdades dos indivíduos, ao mesmo tempo em que 

reconhece a diversidade cultural, ou seja, a convenção não reconhece que práticas culturais 

hostis encontrem espaço para que se desenvolvam.  

Há o reconhecimento, por parte da convenção, da soberania das partes em conduzirem 

as suas políticas culturais, por meio de medidas que visem a: 

 Proporcionar oportunidades às atividades, bens e serviços culturais domésticos, 

em meio à totalidade de atividades, bens e serviços culturais presentes em seu 

território; 

 Proporcionar acesso efetivo aos meios de produção, disseminação e distribuição 

de atividades, bens e serviços culturais, às indústrias e atividades culturais 

domésticas independentes e às atividades no setor informal; 

 Encorajar organizações sem fins lucrativos, bem como instituições públicas e 

privadas, artistas e outros profissionais da cultura ao desenvolvimento e à 

promoção do livre intercâmbio e da circulação de ideias, expressões, atividades, 

bens e serviços culturais; 

 Promover a diversidade nos meios de comunicação, inclusive nos serviços 

públicos de transmissão; 

 Proporcionar o auxílio financeiro público, além de estabelecer e apoiar 

adequadamente as instituições de serviço público (Unesco 2007: 83). 

Observa-se, claramente, que a convenção estabelece medidas que protegem e 

promovem a diversidade das manifestações culturais em detrimento da força avassaladora dos 

processos globalizantes. Do mesmo modo, a convenção estabeleceu obrigações a serem 

cumpridas pelas partes, que são orientadas a: 

 Buscar a promoção, nos seus territórios, de um ambiente que estimule os 

indivíduos e os grupos sociais à criação, disseminação, distribuição e acesso às 

suas expressões culturais, atentos às circunstâncias especiais e aos direitos de 

mulheres e grupos sociais, incluindo, por um lado, as pessoas que pertencem a 

minorias e povos autóctones e, por outro, o acesso à diversidade das expressões 

culturais, tanto do seu próprio território quanto oriundas de outros países; 

 Assegurar o compartilhamento e a transparência de informações, fornecendo à 

Unesco, a cada quatro anos, um relatório informando as medidas tomadas para a 

proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais; 
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 Fomentar a consciência pública quanto à importância da diversidade das 

expressões culturais, com programas públicos de educação e conscientização; 

 Reconhecer o papel fundamental da sociedade civil na proteção e na promoção 

da diversidade das expressões culturais, encorajando a participação ativa da 

sociedade civil nos esforços feitos pelas Partes para alcançar os objetivos da 

Convenção; 

 Integrar a cultura ao desenvolvimento sustentável e fortalecer a cooperação 

internacional em benefício dos países em desenvolvimento de diversas maneiras: 

por exemplo, fortalecendo as suas indústrias culturais, capacitando-os a 

desenvolver e implementar políticas culturais, transferência de tecnologia, apoio 

financeiro e tratamento preferencial para seus artistas e outros profissionais da 

cultura, assim como para os seus bens e serviços culturais (Unesco 2007: 87). 

Com relação às obrigações, destaca-se, por um lado, o empenho em valorizar as 

manifestações existentes na localidade e, por outro, as oriundas de outros países; pretende-se 

que as partes não fiquem fechadas às manifestações externas, mas valorizem principalmente o 

que é do local.  

Os direitos e as obrigações expressos na Convenção mostram claramente a intenção 

implícita existente – introduzir medidas para proteger culturas locais contra os efeitos da 

globalização. Dupin (2006: 19) nos mostra como se processa a globalização: 

 Concentração crescente da produção e da comercialização de produtos e serviços 

culturais nas mãos de poucas multinacionais; 

 Desequilíbrio do comércio internacional de bens culturais; 

 Defasagem tecnológica cada vez maior entre países ricos e pobres, no que diz 

respeito à expressão de suas culturas; 

 Reificação das expressões culturais; 

 Riscos de dominação e empobrecimento culturais justificam o recurso a políticas 

públicas que garantam a diversidade das formas de expressão cultural. 

Ao se fazer uma análise dos itens apresentados por Dupin, observa-se, principalmente 

a necessidade de dotar os países pobres de um instrumento que os proteja dos efeitos da 

globalização. A Unesco procurou, através da Convenção, desenvolver um mecanismo com tal 

finalidade. Por isso é que, acertadamente, Leonardo Brant (2009: 41) perspectiva a 

promulgação da Convenção como “a consolidação de uma luta histórica contra a 

homogeinização cultural promovida por um oligopólio formado por estúdios de Hollywood e 

seus grupos empresariais”. 

4.3.2. AS ADVERSIDADES À CONVENÇÃO 

A Convenção foi aprovada em 20 de outubro de 2005, após um longo período de 

negociações, pelos delegados da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para 
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Educação, a Ciência e a Cultura, em sua 33ª reunião, celebrada em Paris, de 3 a 21 de outubro 

de 2005. A aprovação se deu por grande maioria: dos 154 países, representados na votação, 148 

votaram a favor; quatro se abstiveram, Austrália, Libéria, Honduras e Nicarágua e Estados 

Unidos e Israel votaram contra. O voto contra de Israel foi por questões políticas e a recusa dos 

Estados Unidos se deu por questões econômicas. 

O Canadá e a França participaram ativamente do processo de discussão e aprovação 

da Convenção. A participação do Brasil também foi bastante significativa, a delegação 

brasileira sugeriu a modificação do nome da Convenção, que se chamava inicialmente 

“Convenção sobre a promoção e proteção dos conteúdos culturais e das expressões artísticas”, 

configurando “uma dicotomia discriminatória entre a cultura popular e a cultura artística e 

erudita” (Dupin 2008: 36). A participação do Ministro Gilberto Gil, também merece destaque 

porque o seu discurso em defesa da Convenção corroborou no convencimento de países 

presentes na Conferência. 

Para entrar em vigor a convenção necessitava da ratificação do seu texto por trinta 

países, o que aconteceu em 18 de março de 2007. Ratificar a Convenção significa submetê-la 

ao Congresso ou Parlamento do país signatário. O Canadá foi o primeiro país a ratificar a 

Convenção em dezembro de 2005. A ratificação da Convenção da Diversidade, por parte do 

Congresso Brasileiro, demorou 15 meses entre a data da Conferência em Paris e o depósito da 

ratificação brasileira na Unesco em 16 de janeiro de 2007 (Dupin 2008: 37). Portugal ratificou 

em 16 de março de 2007. Em outubro de 2009, 103 países e a Comunidade Europeia 

depositaram seus respectivos instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão à 

Convenção da Diversidade. 

A Convenção percorreu um longo caminho desde a sua proposição, por iniciativa de 

alguns países, até à sua aprovação. Nesse período, observa-se uma polarização dos bens 

culturais, o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) de 2004 

já descrevia tal situação: 

De um lado estão os que consideram os produtos culturais tão comerciais como as 

maçãs, ou os automóveis e, por isso, sujeitos a todas as regras do comércio 

internacional. Do outro, estão aqueles que veem os produtos culturais como ativos 

portadores de valores ideias e significados e que, por isso, merecem tratamento 

diferenciado. 

Com a ratificação por trinta países, aconteceu, entre 18 e 20 de junho de 2007, na Sede 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a I Sessão 
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da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade 

das Expressões Culturais, que é a plenária e o órgão soberano da Convenção. Essa primeira 

reunião teve fundamental importância, pois ocorreu a escolha do Comitê Intergovernamental 

composto por representantes de 24 Estados Partes à Convenção e definir as estratégias de 

implementação da Convenção. O mandato é de quatro anos, mas nesse primeiro mandato, 

metade do grupo terá incumbência de apenas dois anos, de maneira a garantir uma renovação 

de 50% com a sequência de eleições. Naquela primeira eleição o Brasil foi eleito membro do 

Comitê Intergovernamental; no sorteio realizado o Brasil ficou no grupo que o mandato seria 

de dois anos (Machado 2008: 31). 

Completando o período de dois anos, aconteceu em Paris, de 15 a 18 de junho de 2009, 

na Sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 

a II Sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre a Proteção e a Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais. Estavam presentes 85 delegações dos 98 países que 

compõem a Convenção. Dentre as atribuições da Conferência estava a aprovação das diretrizes 

operacionais organizadas pelo Comitê Intergovernamental para diversos artigos da Convenção 

e realizar as eleições de 12 membros. O Brasil foi reeleito, com 57 votos, e juntamente com 

Cuba, México e Santa Lúcia vai representar o grupo dos países da América do Sul e Caribe. 

Cada grupo é formado pelos países existentes, e eleitos, nos espaços continentais. 

Com a nova composição, o Comitê Intergovernamental da Convenção reuniria em 

dezembro de 2009 para elaborar diretrizes operacionais, escolher “embaixador/embaixatriz” 

dentre personalidades públicas de diversos países para promoverem a Diversidade Cultural e 

fomentar a captação de recursos para o Fundo Internacional para a Diversidade Cultural. 

Vejamos os países eleitos (UNESCO a11): 

Grupo I: Alemanha, Canadá, França, Grécia, Luxemburgo; 

Grupo II: Albânia, Bulgária, Croácia, Lituânia; 

Grupo III: Brasil, Cuba, México, Santa Lúcia; 

Grupo IV: China, Índia, república Democrática do Lao; 

Grupo V(a): África do sul, Camarões, Quênia, Ilhas Maurício, Senegal; 

Grupo V(b): Jordânia, Omã e Tunísia. 

Segundo o regimento da Convenção, acontece a renovação de 50% dos membros do 

comitê intergovernamental a cada dois anos. Na sede da UNESCO, entre os dias 14 e 17 de 

junho de 2011 aconteceu a III Sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre a 

                                                           
11 http://www.unesco.org/culture/culturaldiversity/LISTE_MEMBRES_IGC.pdf 
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países integravam a convenção. 

A renovação do Comitê Intergovernamental da Convenção, após o sufrágio, ficou 

assim definida (UNESCO b12): 

Grupo I: Canadá, França, Suécia, Suíça; 

Grupo II: Albânia, Armênia, Bulgária, ex República Iugoslava de Macedônia; 

Grupo III: Argentina, Brasil, Cuba, Honduras, São Vicente e Granadinas; 

Grupo IV: China, Laos, Vietnã; 

Grupo V a): Camarões, Congo, Guiné Equatorial, Quênia, Zimbábue; 

Grupo V b): Jordânia, Kuwait, Tunísia. 

No ano de 2013, entre os dias 11 e 14 de junho, realizou-se a IV Sessão da Conferência 

dos Estados Partes da Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais na sede da UNESCO em Paris. Nesta época, 125 nações já haviam aderido à 

Convenção. Como de praxe aconteceram alterações, através de votação, no Comitê 

Intergovernamental da Convenção, que ficou assim constituído (UNESCO c13): 

Grupo I: Áustria, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Suécia, Suíça; 

Grupo II: Armênia, Bielorrússia, Lituânia, ex República Iugoslava de Macedônia; 

Grupo III: Argentina, Honduras, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Uruguai; 

Grupo IV: Afeganistão, Austrália, Vietnã; 

Grupo V a): Congo, Etiópia, Guiné Equatorial, Madagascar, Zimbábue; 

Grupo V b): Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Tunísia.

                                                           
12 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_4CP_4_record3CP_ES.pdf 
13 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_IGC_Members_ES.pdf 
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5. A FELICIDADE – UMA NECESSIDADE DO HOMEM   

Desde os primórdios a busca pelo conforto mostrou-se como uma condição natural do 

homem e essa procura tem sido a sua razão de viver. Uma dessas formas de conforto tem sido 

a busca pela felicidade. Como alcançá-la? Haverá alguma fórmula mágica? Haverá alguma 

comprovação empírica que a explique? Seria apenas um estado de espírito transitório e não algo 

permanente alcançado por ínfima parcela da humanidade ou uma ilusão criada pelo ser humano 

para enfrentar os desafios que a vida impõe? Estas inquietações, inerentes à condição humana, 

em sua curta trajetória de vida, são instigantes ao fazer científico. Este estudo pretende abordar 

despretensiosamente a questão, trazendo à tona observações pontuais de alguns estudos sobre 

a temática da felicidade 

Para os gregos, a felicidade é impossível de ser alcançada, embora seja a razão de viver 

do homem. Segundo Silva (2007c), faz parte da condição trágica do homem a busca pela 

felicidade: 

A busca da felicidade está estreitamente relacionada com a tragédia da condição 

humana. A presença dos deuses (...) mostra constantemente ao homem que a 

mortalidade é um déficit, e que a felicidade é impossível (Silva 2007c: 14). 

 

Os deuses são eternos, enquanto a condição mortal do homem o impede de alcançar 

de forma plena a felicidade. Para os gregos, segundo Silva (2007c: 15), “a experiência do 

efêmero e do frágil traz a compreensão dos limites e da medida do humano”. 

Cunha (2009: 174) fala sobre a felicidade imaginada, utópica, desejada pelo indivíduo 

não satisfeito “com o grau de felicidade que a ordem social instituída garante”. Este autor 

menciona alguns utopistas que se perpetuaram historicamente por seus postulados (Platão, 

Francis Bacon, Thomas More), homens equilibrados que se debruçavam em trabalhos que 

exigiam atenção e cuidado, mas que apresentaram teorias utópicas para realidade da época, cujo 

fim era o encontro com a felicidade. 

A felicidade é um bem intangível a ser conquistado e preservado pelo indivíduo. Esse 

bem estabelece o preenchimento do vazio existente no indivíduo e sem ela o ser não consegue 

se situar no mundo, pois ficará preso num ambiente de sofrimento e de completa desolação. 

Além do mais, trata-se de um conceito dentro de uma subjetividade que relativiza o que de fato 

pode ser transformado em felicidade – o ter ou o ser. Mensurar a felicidade tem sido alvo de 

alguns estudos. 



CAPÍTULO V: FELICIDADE – UMA NECESSIDADE DO HOMEM 

90 

Em primeiro lugar, porque a felicidade não é um conceito estanque: transmuta-se ao 

longo de uma vida, ocupando os espaços vazios onde o ser humano ainda não se realizou ou 

enfrenta dificuldades – e preenchê-los é o que momentaneamente dá à vida todo o seu sentido. 

Em segundo lugar, porque a (in) felicidade não se apresenta a todos da mesma forma. Para uns, 

é um ponto de chegada claro, uma concretude; para outros, não passa de abstração (Cohen 2010: 

17). 

No decorrer dos tempos a felicidade foi abordada de distintas maneiras, Cohen (2010) 

apresenta a “felicidade” situada em nove sentidos distintos: predestinada, virtuosa, espiritual, 

beata, humanista, social, química, consumista e evolutiva. 

Sentido Período Características Filósofos 

Predestinada Antiguidade 

Ocidental 

Os gregos acreditavam que a 

felicidade era uma dádiva dos 

deuses (perfeição divina), e que só 

era possível ter certeza da 

felicidade ao final da vida. 

“Reduzindo ao máximo os meus 

desejos, estou mais próximo dos 

deuses.” (Sócrates apud Cohen 

2010: 26) 

Virtuosa Antiguidade 

Ocidental 

Aceitar o momento presente. 

Prazer do instante. Homem ao 

conseguir ser superior aos seus 

instintos, o prazer ficaria em 

harmonia.  

“O prazer é o princípio e o fim do 

viver feliz. Ele é o bem primeiro e 

inato, e é baseado nele que 

devemos concretizar as nossas 

escolhas e as nossas aversões.” 

(Epicuro apud Cohen 2010: 33). 

Espiritual Antiguidade 

Oriental 

O recolhimento permite que o 

indivíduo conheça a verdadeira 

felicidade. A utilização de técnicas 

permite chegar à paz interior. 

“A principal característica da 

felicidade genuína é a paz 

interior.” (Dalai Lama apud Cohen 

2010: 49). “Trata-se de um estado 

de plenitude que vem de dentro, e 

não depende de coisas externas ou 

posses.” Chopra apud Cohen 

2010: 49-50 

Beata Idade média Como o pós-morte era 

desconhecido, o desapego às 

coisas materiais deste mundo era 

imprescindível.  A viagem entre o 

mundo físico e o mundo espiritual 

era uma constante. Havia uma 

necessidade de transformação 

interior (Cohen 2010: 70) 

“Se você acredita que a felicidade 

eterna o aguarda após a morte, isso 

pode ajudar a suportar em vida a 

infelicidade...Como sou ateu, vejo 

nisso mais uma armadilha que uma 

tentação. Não vou esperar morrer 

para ser feliz. O fato de, para mim, 

nada existir após a morte é um 

motivo a mais para viver da 

melhor maneira possível” (Conte-

Sponville apud Cohen 2010: 73). 

Humanista Idade Moderna – 

Iluminismo 

Sociedade guiada pelo 

pensamento científico e fé no 

progresso.  

Engajamento político, sociedade 

em condição de tornar o mundo 

melhor. 

 “A felicidade não é um ideal da 

razão, mas da imaginação”. 

(Immanuel Kant apud Cohen 

2010: 84). 

“A felicidade é a única coisa que 

podemos dar sem possuir”. 

(Voltaire apud Cohen 2010: 83). 

“A História não é o palco da 

felicidade; nela, os períodos de 

felicidade são páginas em branco”. 

(Freidrich Hegel apud Cohen 

2010: 90). 
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Social Final do século 

XX, início do 

século XXI 

O bem estar social é a nova ordem “A felicidade não depende do que 

nos falta, mas do bom uso que 

fazemos do que temos”. (Thomas 

Hardy apud Cohen 2010: 73).  

Química Século XXI “A aptidão para ser feliz é, em 

grande parte, herdada dos pais”. 

Psicólogos identificaram genes 

comuns com características que 

predispõem as pessoas para a 

felicidade (Bucay e Weiss apud 

Cohen 2010: 125). 

A genética é responsável em 50% 

pelo grau de felicidade 

experimentado por um indivíduo, 

enquanto eventos como casamento 

bem sucedo, bom emprego, ganhar 

na loteria respondem por 8% 

(Likken apud Cohen 2010: 128). 

Apesar da aptidão natural Lykken 

considera que o esforço para 

alcançar a felicidade pode ajudar 

(Cohen 2010: 129). 

“Não é o corpo que é insaciável. O 

desejo ilimitado que nos condena 

ao supérfluo à insatisfação, à 

infelicidade, é uma doença da 

imaginação”. (André Comte-

Sponville apud Cohen 2010: 127).  

Consumista Tempos 

modernos. Ideal 

iluminista em 

regime capitalista: 

“ser feliz por 

possuir”. 

“Século XXI: asas para conquistar 

os céus; garras para fincar no solo. 

E olhos para escolher o que 

enxergar” (Cohen 2010: 135). 

“Mais vale um punhado de lazer 

que duas mãos cheias de esforço a 

correr atrás do vento” (Bíblia,         

Eclesiastes). 

“A nossa felicidade depende mais 

do que temos nas nossas cabeças 

do que nos nossos bolsos” (Arthur 

Schopenhauer apud Cohen 2010: 

146). 

Evolutiva Rumo ao futuro A ciência e a tecnologia são 

dominadas pelo homem, menos a 

evolução da espécie. “As leis que 

governam a felicidade não foram 

desenhadas para o nosso bem estar 

psicológico (...). Elas foram feitas 

para aumentar as chances de 

sobrevivência dos nossos genes a 

longo prazo” (Robert Wright apud 

Cohen 2010: 147). 

“A felicidade não se encontra na 

felicidade, mas em sua conquista” 

(F. Dostoievski, escritor Russo). 

“Felicidade é a certeza de que a 

vida não está passando 

inutilmente” (Erico Veríssimo 

apud Cohen 2010: 156). 

Quadro 5.1 - Sentidos da felicidade (Adaptado a partir de informações coligidas por Cohen 2010) 

Segundo o Instituto de Pesquisa da Universidade de Michigan, há uma relação estreita 

entre felicidade e paz e entre paz e democracia (Cohen 2010: 107). A ideia da impossibilidade 

do alcance da felicidade entre os gregos não se perpetuou entre eles; pensar que não é possível 

ser feliz em vida foi um sentimento mudado com a política da democracia, em que o poder 

passa dos reis para os cidadãos14. Compreendeu-se, por fim, que, sendo a busca da felicidade 

uma realidade entre os homens e parte da sua condição existencial, era preciso passar à ideia de 

construção da felicidade pelo próprio homem: 

                                                           
14 Vale registrar, contudo, que a cidadania não era um privilégio de todos.  
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Se o que move o indivíduo é a busca da felicidade, torna-se imprescindível a 

construção de uma cidade em que essa felicidade possa se realizar (...) É como se os 

homens participassem em maior grau da construção da própria felicidade. (...) Os 

homens assumem a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso de suas decisões (Silva 

2007c: 18). 

Na sequência, em que o supracitado autor vincula o indivíduo à cidade como um risco 

à democracia, uma vez que põe em pauta a “a liberdade individual”, o mesmo questiona: “Será 

possível fazer com que o desejo de felicidade individual efetivamente se identifique com o bem 

da cidade?” (Silva 2007c: 19). Segundo este autor, havia um sentimento compartilhado por 

Platão e Sócrates de contestar a realidade histórica de Atenas e sua democracia, cuja decadência 

fez surgir os sofistas. Estando enfraquecida a relação indivíduo-coletividade, passa-se a 

idealizar uma felicidade que está mais além do interesse coletivo, do bem social. 

Segundo Silva (2007c: 20), ao contrário do que postula Protágoras15, o 

autoconhecimento é condição para se alcançar a felicidade. Mais adiante registra que Sócrates 

corrobora essa íntima relação da felicidade com o autoconhecimento: 

O preceito de Sócrates, inscrito no templo de Apolo em Delfos,”Conhece-te a ti 

mesmo” significa: a felicidade humana, a realização íntegra da excelência de ser 

humano, depende do conhecimento de si, isto é, do conhecimento do homem no plano 

da sua essência. A realização existencial de uma vida feliz (moral, pessoal, cívica, 

política) tem como requisito o conhecimento essencial de tudo que diz respeito ao 

homem, individual e coletivamente. A ignorância é causa do erro e da infelicidade; o 

saber é causa da verdade e da felicidade. Se a essência do homem é a sua alma, isto é, 

o seu intelecto, onde mais ele poderia encontrar a felicidade senão na intuição da 

verdade? (Silva 2007c: 23). 

Se essa resposta fosse dada pelos adeptos do Cristianismo, eles remeteriam à Bíblia, 

livro por eles considerado sagrado, que diz ser Jesus a verdade, o qual veio trazer liberdade à 

Humanidade, e, com essa liberdade, a libertação.  Lê-se no evangelho segundo São João: “Eu 

sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim” (João 14: 6). Aí, Jesus 

faz uma ponte entre a efemeridade do homem, posto que é mortal, e a eternidade a alcançar 

quando estiver junto ao Pai que está no céu; pode também inferir-se, nesse raciocínio, da ideia 

de felicidade para o cristão: o homem que segue a Jesus como a única verdade e o único 

caminho, alcança a eternidade após a morte e terá acesso à felicidade plena.  

Nos tempos modernos, contudo, nova compreensão do mundo e novos 

posicionamentos acerca do homem situado em diversos contextos se impõem.  O contexto 

                                                           
15 Para Protágoras, “o homem é a medida de todas as coisas” que pode ser interpretada de duas maneiras, “cada indivíduo seria o seu próprio 

critério de verdade” ou a razão humana exerceria esse papel. Não dando oportunidade ao indivíduo conhecer e conhecer-se, fundamentos 
básicos para a obtenção da felicidade (Silva, 2007c: 20). 
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teocêntrico da Idade Média cede a vez à racionalidade, em que não há espaço para Deus, pelo 

menos tal como concebido pelo cristianismo, como diz Silva (2007c: 54), que era usado como 

“princípio explicativo para o sistema do mundo”. A deusa ciência revestida da técnica e da ética 

dá a forma à civilização moderna. Descartes vai propor o conhecimento teórico e prático, 

absolutamente pautados na razão. Já para Kant, conforme informa o supracitado autor, há que 

se considerar a adequação entre lógica e realidade: 

Sendo ambas unilaterais na direção que assumem, nenhuma delas atende de todo às 

exigências do conhecimento, entendidas fundamentalmente como uma adequada 

relação entre razão e experiência.  O idealismo (...) tende para um caráter lógico e 

formal. O empirismo (...) não logra alcançar os requisitos formais de necessidade e 

universalidade que o conhecimento deveria cumprir (Silva 2007c: 63-64). 

 

Verifica o autor que essa problemática entre razão e experiência pode ser entendida 

pelo viés da lógica e realidade, ou seja, entre a forma e conteúdo, em que a objetividade é posta 

como limite para o conhecimento, atendendo assim, conforme o autor, à “presença da forma na 

razão” e do “conteúdo na experiência”, sendo a relação entre a moralidade e felicidade fixada 

no âmbito da Razão prática (Silva 2007c: 64). 

Assim, de modos distintos, Descartes e Kant sustentam a ideia de universalidade para 

assegurar o conhecimento. Na contemporaneidade, surge a figura de Hegel para entrelaçar a 

Razão e a História. A sua filosofia, é, na verdade, um método para entender o curso da história. 

Todos os sistemas elaborados antes de Hegel tentaram estabelecer critérios para tudo aquilo 

que o homem pode saber sobre o mundo (Descartes e Spinoza, Hume e Kant, por exemplo) 

cada um se interessando por aquilo que era a base de todo o conhecimento humano. Só que 

esses filósofos se basearam em premissas atemporais para o conhecimento do homem sobre o 

mundo, enquanto Hegel achava impossível encontrar esses pressupostos atemporais, pois para 

ele as bases do conhecimento humano mudavam de geração em geração. Para  Hegel não 

existem “verdades eternas”; não há uma razão separada de um tempo, ou seja, o único ponto 

fixo a que a filosofia pode se prender é a própria história. 

É curioso perceber que, em pleno século XXI, o homem ainda oferece resistência a 

buscar a tão sonhada felicidade, pois, conforme registra Cohen (2010: 131), ele associa o 

alcance da felicidade ao merecimento ou à crença de que no tempo certo ela chegará, ou seja, 

deixa-a ao critério do Divino. Segundo essa autora, o resultado desse comodismo é a 

insatisfação, o pessimismo e a apatia. O psicólogo italiano Paolo Legrenzi nos informa que “a 
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felicidade torna-se, assim, um ingrediente da modernidade e se transforma em algo por meio 

do qual podem ser criadas as condições para que alguém se realize” (Legrenzi 2002: 20). 

Muitas foram as pesquisas, registradas por Marleine Cohen, que constataram ser a 

felicidade um verdadeiro antídoto contra muitas doenças, aumentando a imunidade do 

organismo, reduzindo a possibilidade de risco de morte, inclusive de coração. Pessoas felizes, 

diz a autora, relacionam-se bem, possuem “fortes laços com amigos e familiares”. Ao contrário 

do que pensa o senso comum, não são as conquistas e as realizações, pessoais e profissionais, 

que tornam as pessoas mais felizes, mas as pessoas felizes é que se realizam mais facilmente e 

alcançam suas metas: 

Trabalhos recentes dão conta de que a felicidade não é um estado de espírito 

decorrente de conquistas e realizações. Ao contrário: ser feliz é que permite 

multiplicar conquistas e realizações. (...) é a felicidade que leva ao sucesso – tanto no 

trabalho quanto na vida pessoal, na escola, em tudo (Cohen 2010: 132-133). 

Nesse entendimento, registra a autora sobre a pesquisa da psicóloga Sonja 

Lyubomirsky, da Universidade de Califórnia, que as pessoas felizes são aquelas que têm mais 

potencial para conseguir o que desejam: 

Pessoas felizes têm mais capacidade de perseguir seus objetivos e adquirir os meios 

de conquistá-los. Elas também costumam ser mais confiantes, otimistas, energéticas 

e sociáveis, além de estar mais preparadas para enfrentar situações difíceis 

(Lyubomirsky apud Cohen 2010: 133). 

Corroborando a psicóloga, Cohen (2010) considera que são as pessoas felizes as que 

conseguem os melhores casamentos, os relacionamentos mais duradouros e até têm maior 

longevidade. Nessa concepção, é perfeitamente compreensível o que o senso comum diz a 

respeito do acúmulo de riqueza: “o dinheiro não traz a felicidade”. 

5.1. PARA ENTENDER A PSICOLOGIA POSITIVA 

Na consideração de que a felicidade é perseguida pela humanidade, desde a 

Antiguidade até nossos dias, os últimos aportes sobre esse desiderato são trazidos pelo 

movimento científico fortalecido (surgido?) na virada do século pelo psicólogo americano 

Martin E. P. Seligman, denominado Psicologia Positiva. Tal movimento teve início em 1998 

com a presença de Seligman na presidência da American Psychological Association (APA). 
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Para ele, a ciência psicológica não estava se preocupando com o estudo das virtudes da natureza 

humana: 

Meu objetivo mais grandioso (...) é corrigir o desequilíbrio, incentivando o campo da 

psicologia a complementar seu conhecimento acumulado sobre sofrimento e doença 

mental, com novos conhecimentos sobre emoções positivas, virtudes e forças pessoais 

(Seligman 2004:20). 

O seu objetivo consistia em trazer a psicologia ao patamar de uma ciência com a 

finalidade de estudar e investigar as características positivas de pessoas e instituições. Desta 

forma, os psicólogos procuravam mudar o foco da psicologia, até então praticada, considerando 

as emoções positivas em contraposição às mazelas psíquicas.  

Para Seligman e Csikszentmihalyi (2000: 6) e Seligman (2004: 34), antes da II Guerra 

Mundial a psicologia apresentava três missões: curar a doença mental; tornar a vida das pessoas 

mais feliz, mais produtiva e mais plena e identificar e apoiar jovens excepcionalmente 

talentosos; com o final desse conflito, o retorno dos soldados, machucados emocionalmente 

e/ou fisicamente, provocou uma forte demanda por profissionais capacitados em tratar a tropa 

que retornava dos campos de batalha. Foi tarefa de responsabilidade dos psiquiatras, só que a 

quantidade destes “médicos da alma”, como eram designados, não era suficiente e a formação 

de novos profissionais era longa e cara. Como solução, o Congresso Americano resolveu 

entregar a tarefa a um grupo profissional menos escasso, os psicólogos. Em 1946, foi criada a 

Veterans Administration Act com a função de dar apoio aos ex-combatentes, criando, dentre 

outras coisas, um quadro de psicólogos para tratarem os problemas psicológicos dos veteranos 

de guerra. Grande número de bolsas são oferecidas com a intenção de unir psicólogos e 

psiquiatras na prescrição de terapias. Assim, nas palavras de Seligman, 

A psicologia passa a ser praticamente um sinônimo de tratamento de doença mental. 

Sua missão histórica de fazer a vida de pessoas comuns, mais produtiva e plena fica 

em segundo plano em relação à cura de desordens e as tentativas de identificar e apoiar 

gênios praticamente abandonados (Seligman 2004: 34). 

O que vem a ser a Psicologia Positiva? Para Seligman (2004: 13), é o estudo das 

emoções, dos sentimentos, dos comportamentos e instituições positivos com a finalidade de 

promover a felicidade. Sheldon e King (2001:216) consideram a Psicologia Positiva o estudo, 

com bases científicas, das virtudes e das forças inerentes ao indivíduo que norteiam o psicólogo 

a adotar uma postura apreciativa relacionada à motivação, ao potencial e capacidades humanas.  
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No nível individual, a psicologia positiva realça as características positivas do 

indivíduo, tais como competências, sensibilidade estética, vocação, habilidades em relações 

interpessoais, perseverança, capacidade para amar, originalidade, coragem, capacidade de 

perdoar, espiritualidade e sabedoria; no nível grupal, refere-se às virtudes cívicas e às 

instituições que conduzem os indivíduos a serem cidadãos melhores, tais como altruísmo, 

tolerância, responsabilidade, civilidade, nutrição, educação, moderação e trabalho ético 

(Seligman; Csikszentmihalyi 2000: 5). 

O uso dos termos felicidade e bem-estar são aplicados de maneira intercambiável, 

como signos abrangentes, com a finalidade de descrever os objetivos da Psicologia Positiva. 

Vale destacar que os termos supracitados, em alguns momentos, referem-se a sentimentos e, 

em outros, a atividades em que não há sentimento algum (Seligman 2004: 287). 

Ser o ganhador de um grande prêmio na loteria ou sofrer um acidente e se tornar 

paraplégico são situações que afetam o seu nível de felicidade, mas o nível tende a voltar ao 

ponto inicial, ou seja, o nível observado antes dos eventos acontecerem (Seligman 2004). O 

ditado popular “Dinheiro não traz felicidade” bem se aplica a observação do supracitado autor. 

Um indivíduo, em desfavorável condição financeira, que é contemplado com um prêmio tem o 

seu nível de felicidade aumentado porque não tinha as suas necessidades básicas supridas 

anteriormente: 

Em países muito pobres, onde a escassez chega a ameaçar a vida, ser rico, é um fator 

de maior bem-estar. Em nações mais ricas, porém, onde quase todos têm garantida 

uma rede de segurança básica, um aumento de riqueza tem efeito insignificante sobre 

a felicidade pessoal (Seligman 2004: 70). 

Corroborando a observação acima, tome-se como exemplo a renda nos Estados Unidos 

que aumentou 16% nos últimos trinta anos, enquanto a percentagem de indivíduos que se 

proclamam “muito felizes” caiu de 36 para 29% (Seligman 2004: 185).  

O que ocorre é que muitas vezes aquilo que se considera condição essencial para a 

felicidade é insignificante se comparado a outras para as quais não é conferida a relevância 

merecida conforme opinião expressa no texto a seguir:  

[...] A dificuldade é que temos a tendência de procurá-la nos lugares errados. O que 

acreditamos que faria uma imensa diferença em nossas vidas de fato (...) faz apenas 

uma pequena diferença, enquanto fazemos vista grossa para as verdadeiras fontes de 

felicidade e bem estar pessoal (Lyubomirsky 2008: 4). 
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A Psicologia Positiva não tem como dizer o que fazer para encontrar a felicidade e sim 

“ajudar a fornecer as ferramentas para que você, por conta própria, seja capaz de tomar decisões 

mais saudáveis e mais bem fundamentadas (...) alcançar o estágio da mente preparada, aquele 

que sabe onde realmente podemos encontrar a felicidade e onde não podemos” (Lyubomirsky 

2013: 15). 

Sonja Lyubomirsky (2013) registra também algumas pesquisas que comprovam que 

os indivíduos que sofreram emoções negativas são potenciais candidatos para uma vida mais 

feliz do que aqueles que não tiveram experiências traumatizantes no passado: “passar por vários 

momentos devastadores ‘nos fortalece’ e nos deixa mais bem preparados para lidar com os 

desafios e traumas posteriores, sejam eles grandes ou pequenos” (Lyubomirsky 2013: 15). 

Nesse entendimento, é preciso compreender os desafios que a vida impõe para, mediante as 

experiências, construir e solidificar a identidade do indivíduo e sua cidadania.  

5.2. A FÓRMULA DA FELICIDADE 

Martin Seligman (2004: 61) apresenta uma equação que mostra os componentes 

necessários para a felicidade permanente, 

𝐻 = 𝑆 + 𝐶 + 𝑉 

onde: 𝐻 (happiness) corresponde ao seu nível constante de felicidade; 𝑆 (set range), são os seus 

limites estabelecidos; 𝐶 (circumstances), são as circunstâncias da vida e V (voluntary), 

representa os fatores que obedecem ao seu controle voluntário.  

5.2.1. O TERMO H 

O termo da equação H corresponde ao nível geral de felicidade que diferencia da 

felicidade momentânea. Esta última pode ser elevada por intermédio de manobras, tais como, 

comer um chocolate, assistir a uma comédia, receber uma massagem, ser presenteado, ou seja, 

“explosões fugazes de felicidade na sua vida” (Seligman 2004: 61). Para mensurar o nível geral 

de felicidade, esse autor utilizou-se da Escala de Felicidade Subjetiva de Lyubomirsky (2008: 

22), denominada por ele de Escala Geral de Felicidade. Utiliza-se aqui a mesma escala para 

medir o nível de felicidade dos Coordenadores dos Pontos de Cultura (confira Apêndice II).   

Na publicação de Martin Seligman (2004) existe uma divergência com relação ao 

cálculo do índice de felicidade. Enquanto a criadora da escala, Sonja Lyubomirsky, considera 
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a média aritmética dos valores obtidos como resultado final (Lyubomirsky 2008: 23), Seligman 

(2004: 62) considera como resultado a soma dos resultados correspondentes às respostas 

dividido por oito. É possível ter acontecido um erro na tradução ou uma falha na revisão, 

porque, a partir do exemplo dado, “Nos Estados Unidos, a média para adultos é de 4,8. Dois 

terços das pessoas ficam entre 3,8 e 5,8” (Seligman, 2004: 62), não faz sentido. Se considerar 

uma pontuação máxima em todos os itens (7 x 4 = 28) e se dividir seguindo a orientação da 

publicação (28 : 8 = 3,5), obtém-se um valor que considera a pontuação máxima para todos os 

itens, abaixo dos resultados obtidos na aplicação da escala nos Estados Unidos. 

5.2.2. O TERMO S – LIMITES ESTABELECIDOS 

Os limites estabelecidos, “S”, para Seligman, são como “barreiras que impedem uma 

felicidade maior” (Seligman 2004: 63). Ele considera a existência de três variáveis S, a saber, 

timoneiro genético, limites estabelecidos e rotina hedonista.  

O autor supracitado utilizou o termo “timoneiro” no sentido figurado, “aquele que 

dirige ou regula alguma coisa” (Houaiss 2009), para configurar a herança genética que 

impulsiona na direção de um nível específico de tristeza ou felicidade; por exemplo, caso um 

indivíduo possua uma baixa pontuação em afetividade positiva, tenderá ao isolamento. Mesmo 

assim, apesar do “timoneiro” ser considerado um impeditivo para a felicidade, pode-se tentar 

minimizar os seus efeitos: “se você não lutar contra as exigências do seu timoneiro genético, 

pode ter menos sentimentos felizes do que seria possível” (Seligman 2004: 63). 

Ruth era uma mulher abandonada pelo marido, que a trocou por outra, e responsável 

pela criação de seus filhos gêmeos com o salário que recebia do seu emprego de empacotadora. 

Ela necessitava de doses de esperança, que conseguia através de apostas em loteria, para 

melhorar o moral baixo que possuía na maior parte do tempo. Se tivesse consultado um 

psicoterapeuta, teria escutado o diagnóstico de depressão secundária. Um belo dia, seu sonho 

foi realizado, ganhou 22 milhões de dólares na loteria. Sua vida mudou radicalmente, uma bela 

casa com um jaguar na garagem, um guarda-roupa com peças de um famoso estilista, os filhos 

estudando em um colégio particular. Com o passar do tempo, porém, seu estado de espírito foi 

se agravando, sem a existência de qualquer dificuldade material, e, ao consultar o seu caríssimo 

terapeuta, obteve o diagnóstico: depressão crônica. 

A história acima, contada por Martin Seligman (2004: 63-64), fez com que os 

psicólogos pensassem que cada indivíduo tem o seu limite estabelecido de felicidade, “um nível 
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fixo e amplamente herdado ao qual invariavelmente revertemos” (Seligman 2004: 65). 

Funciona como se fosse um termostato, ou seja, traz para o ponto usual a felicidade ou 

infelicidade após um episódio feliz ou infeliz, respectivamente. Um estudo com pessoas que 

foram contempladas com prêmios em loterias mostrou que o nível de felicidade retornou ao 

nível básico. Da mesma forma, acidentados com lesões na medula espinhal que se tornaram 

paraplégicos apresentam mais emoções positivas do que negativas após oito semanas do 

acidente e em poucos anos são ligeiramente menos felizes que os não paralíticos (Seligman 

2004: 64). Essas observações nos mostram a existência de uma faixa de variação, ou seja, os 

limites estabelecidos, de emoções positivas e negativas, para cada indivíduo representando o 

aspecto herdado da felicidade em geral. 

Para comprovar a influência genética sobre a felicidade o Minnesota Twins Registry 

(apud Layard 2008: 76) conduziu uma pesquisa com gêmeos, os univitelinos (idênticos) e os 

bivitelinos (não idênticos), que observou que os gêmeos idênticos são mais similares em 

felicidade dos que os do outro grupo. O nível de felicidade dos gêmeos idênticos é equivalente 

por apresentarem carga genética igual. Os pesquisadores levantaram a seguinte hipótese: os 

gêmeos idênticos não possuem experiências similares? Partindo do pressuposto que eles vivam 

em um mesmo ambiente. Como contraprova, realizaram um estudo com gêmeos idênticos 

adotados e separados quando bebês. Este novo trabalho concluiu que os níveis de felicidade dos 

gêmeos idênticos criados separados eram tão similares quanto aos dos gêmeos criados juntos 

(Layard 2008: 76-77). 

A rotina hedonista nada mais é do que a adaptação rápida às coisas boas: 

Com o acúmulo de bens matérias e de realizações, as expectativas aumentam. Os 

feitos conquistados tão arduamente não trazem mais felicidade; é preciso alcançar 

algo ainda melhor, para elevar a felicidade até os níveis mais altos dos limites 

estabelecidos. Só que o indivíduo também vai se adaptando aos novos bens materiais 

ou realizações [...] as pessoas que têm mais coisas boas na vida seriam, em geral, 

muito mais felizes do que as que têm menos. Mas as menos afortunadas, são, de modo 

geral, tão felizes quanto as mais afortunadas. Segundo os estudos demonstraram, 

coisas boas e realizações importantes têm o poder de aumentar a felicidade apenas 

temporariamente (Seligman 2004: 65). 

Sonja Lyubomirsky denomina este fenômeno de “adaptação hedonista” e o considera 

um grande obstáculo para a felicidade; assim sendo, a capacidade dos humanos de se 

acostumarem com tudo de positivo que acontece se torna um empecilho para o seu próprio bem-

estar (Lyubomirsky 2013: 20). 
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Eventos importantes, como uma promoção no trabalho ou demissão, com o passar do 

tempo perdem o impacto sobre o nível de felicidade. A aquisição de bens materiais 

proporcionada pela riqueza apresenta uma relação baixa com o nível de felicidade, os ricos são 

apenas ligeiramente mais felizes que os pobres. Ser belo não afeta a felicidade, como também, 

ter saúde física apresenta uma baixa relação com a felicidade. 

A partir de uma experiência nova, o indivíduo precisa ter mais dela para manter a 

felicidade. Richard Layard (2008: 67), considera que a pessoa está em uma “esteira hedonista” 

na qual, não pode parar de correr, sob o risco de cair o nível de felicidade.  

A rotina hedonista tem limites. Em algumas ocorrências ruins da vida, nunca há 

adaptação ou esta ocorre de forma muito lenta como, por exemplo, a morte de um ente querido, 

em que de quatro a sete anos16 as pessoas enlutadas se encontram deprimidas e infelizes. Os 

habitantes de países pobres são menos felizes do que aqueles que vivem em países ricos e os 

familiares de um portador do mal de Alzheimer manifestam uma queda do bem estar subjetivo 

com o passar do tempo (Seligman 2004: 66).  

5.2.3. O TERMO C – CIRCUNSTÂNCIAS 

Este termo está relacionado com as particularidades individuais, ou seja, as condições 

na qual se encontra a vida de cada um. Algumas circunstâncias externas que podem ou não 

influenciar a felicidade são: condição financeira, casamento, vida social, emoção negativa, 

idade, saúde, educação, clima, raça, gênero e religião; elas podem melhorar o índice de 

felicidade, mas essa mudança muitas vezes é impraticável ou bastante onerosa. 

Em uma pesquisa realizada em quarenta países, foram inquiridas mil pessoas sobre o 

nível de satisfação com a vida por intermédio do seguinte questionamento:  

Em uma escala de 1 (insatisfeito) a 10 (satisfeito), qual o seu nível de satisfação com 

a vida como um todo atualmente? 

Com o resultado a pesquisa, foi elaborada a tabela abaixo fazendo a relação da 

satisfação com a vida em diferentes países com o poder de compra de cada um, considerando o 

poder de compra dos Estados Unidos = 100. Inclui-se aqui o Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH17 para servir de parâmetro para novas observações. 

                                                           
16 Seligman 2004: 66. 

17 Índice criado pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq com a colaboração do também economista indiano Amartya Sem e vem sendo 

usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD no seu relatório anual. Os três pilares que constituem 
o IDH (saúde, educação e renda) são mensurados da seguinte forma: Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida; O 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
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País Satisfação com a vida Poder de compra IDH 

Bulgária 5,03 22 0,786 

Rússia 5,37 27 0,788 

Bielo-Rússia 5,52 30 0,793 

Letônia 5,70 20 0,814 

Romênia 5,88 12 0,786 

Estônia 6,00 27 0,846 

Lituânia 6,01 16 0,818 

Hungria 6,03 25 0,831 

Turquia 6,41 22 0,722 

Japão  6,53 87 0,912 

Nigéria 6,59 6 0,471 

Coréia do Sul 6,69 39 0,909 

Índia 6,70 5 0,554 

Portugal 7,07 44 0,816 

Espanha 7,15 57 0,885 

Alemanha 7,22 89 0,920 

Argentina 7,25 25 0,811 

República Popular da China 7,29 9 0,699 

Itália  7,30 77 0,881 

Brasil 7,38 23 0,730 

Chile  7,55 35 0,819 

Noruega 7,68 78 0,955 

Finlândia 7,68 69 0,892 

Estados Unidos 7,73 100 0,937 

 Holanda 7,77 76 0,921 

Irlanda 7,88 52 0,916 

Canadá 7,89 85 0,911 

Dinamarca 8,16 81 0,901 

Suíça 8,36 96 0,913 

Tabela 5.1 - Satisfação com a vida 𝑥 Poder de compra 𝑥 IDH (Adaptado a partir de dados coligidos por 

Seligman 2004: 68) 

 

                                                           
acesso ao conhecimento (educação) é medido por: i) média de anos de educação de adultos, que é o número médio de anos de educação 
recebidos durante a vida por pessoas a partir de 25 anos; e ii) a expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida 

escolar, que é o número total de anos de escolaridade que um criança na idade de iniciar a vida escolar pode esperar receber se os padrões 

prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade permanecerem os mesmos durante a vida da criança e o padrão de vida (renda) é 
medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar, tendo 2005 como 

ano de referência (PNUD 2013). 
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Podemos tecer algumas observações interessantes a partir dos dados acima:  

 A satisfação com a vida e o poder de compra do país caminham na mesma direção; 

porém quando o Produto Interno Bruto – PIB ultrapassa 8.000 dólares a relação 

desaparece e o aumento da riqueza não implica maior satisfação com a vida. 

 O Brasil, a Argentina e a China apresentam um nível alto de satisfação com a vida do 

que se poderia imaginar baseando-se em sua riqueza. Os valores culturais da Argentina 

e do Brasil e os valores políticos da República Popular da China podem justificar o 

alto índice. 

 O alto nível de satisfação da Índia, China e Nigéria nos mostra que o dinheiro não 

compra a felicidade.  

 O poder de compra dos Estados Unidos e Japão dobrou nos últimos cinquenta anos e 

a satisfação com a vida não apresentou alteração.  

 Países com um alto IDH, como por exemplo, Bulgária, Rússia, Bielorrússia, Letônia, 

Romênia, Estônia, Lituânia, Hungria, Turquia e Japão apresentam um baixo índice de 

satisfação com a vida em relação a países que apresentam um IDH menor, tais como, 

Nigéria, Índia e Brasil, o que corrobora com a afirmativa que a condição de vida não 

implica maior satisfação com a vida, desde que observado o mínimo de sobrevivência.  

O que influencia a felicidade, com relação à condição financeira, é a importância que 

se dá ao dinheiro. “A renda extra fez tão pouco para produzir uma sociedade mais feliz, deve 

haver algo bastante ruim em grande parte disso” (Layard 2008: 184). Na sociedade atual, 

profundamente materialista, os indivíduos que valorizam em demasia o dinheiro em relação aos 

outros objetivos de vida estão menos satisfeitos com o que ganham e com a vida de um modo 

geral. 

Sobre a relação existente entre dinheiro e felicidade há um trecho da publicação de 

Eduardo Giannetti (2002: 127-129) que conta a passagem, na cidade de Kaduna localizada na 

região Norte da Nigéria, de um recém-formado brasileiro em sua primeira experiência 

profissional para ajudar na implantação de uma fábrica de refrigerantes. Ele não conhecia nada 

sobre o país, teve que olhar no mapa para ver a localização. O que, no entanto, considerava pior 

eram as imagens e ideias preconcebidas, “cenas terríveis de fome, sofrimento e crianças 

cadavéricas (...) um país sombrio, devastado pela exploração imperialista, governado por 

ditadores sanguinários e vivendo na franja de um sobreviver precário e amargo. O Horror.” A 

sua chegada, foi um choque brutal: “o país era sem dúvida um caos: absurdamente corrupto, 
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bagunçado, e, para os nossos padrões, miserável (...) tudo isso, no entanto, eu mais ou menos 

esperava”. Para a sua surpresa e longe das ideias preconcebidas o que chamou a sua atenção foi 

“a vitalidade afetiva, o calor humano e a pura alegria de viver que os nigerianos de um modo 

geral exibiam nas mais corriqueiras ações do dia-a-dia”. Considerou um fenômeno de difícil 

explicação, mas de contundência inapelável, “uma felicidade involuntária, uma forma de 

exuberância, um estado de ânimo que emanavam espontaneamente do sangue e da alma das 

pessoas tornando o simples existir uma benção, independente de qualquer razão ou lógica”. Em 

seu retorno, decidiu passar uns dias em Londres e o contraste se impôs como um raio; ao 

caminhar pelas ruas e conversar com as pessoas constatou o paradoxo da existência e do 

aproveitamento dos bens materiais: 

o ensombrecimento do céu acima do animal humano era uma consequência do avanço 

da civilização (...) que mundo estranho, os africanos que quase nada possuem, fazem 

milagres ao transformar o pouco em muito; já os europeus, com tudo o que tinham, 

são como bruxos às avessas na proeza de transformar muito em tão pouco (...) era 

como se os londrinos trouxessem não a dor e o desgosto, mas o fardo de existir 

estampado na fronte (Giannetti 2002: 129). 

Tão grande foi o impacto dessa experiência em sua vida, que declarou “a impressão 

que tenho é que, em apenas dois meses de África, aprendi e mudei tanto quanto em cinco anos 

de faculdade e fazendo dois cursos” (Giannetti 2002: 127). 

O fato de ser casado ou não e ter uma vida social satisfatória influenciam a felicidade? 

Uma pesquisa do National Opinion Research Center, que entrevistou 35 mil pessoas nos 

últimos 30 anos nos Estados Unidos mostrou que 40% das pessoas casadas se declararam 

“muito felizes”, enquanto que 24% das solteiras, separadas e viúvas deram a mesma resposta. 

Um casamento infeliz prejudica a felicidade e a vantagem, em termos de felicidade, para os 

casados tem relação com o envelhecimento e a parte financeira, ou seja, haverá alguém para 

compartilhar a velhice e as despesas decorrentes de uma vida em comum. As pessoas muito 

felizes se destacam das pouco felizes, por terem uma vida social rica e plena, passando pouco 

tempo solitárias e o máximo tempo em convívio social. Estes dois fatores, casamento e vida 

social, mostram que as pessoas mais sociáveis têm a possibilidade maior de se casar do que as 

tímidas (Seligman 2004: 72 – 75). 

Uma pesquisa conduzida, por mais de vinte anos, pelo German Socio-Economic Panel 

(Layard 2008: 86), demonstrou que, tanto homens como mulheres, tornam-se mais felizes com 

o matrimônio; a viuvez mostrou-se avassaladora nos níveis de felicidade, em maior intensidade 

entre os homens do que entre as mulheres; o divórcio causa nos anos que o antecedem uma 
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diminuição no índice de felicidade, o ano em que ocorre é o que registra o pior momento, nos 

anos seguintes o nível de felicidade dos homens tende a voltar para o normal, o mesmo não 

acontece com as mulheres, que continuam a sofrer.   

Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, Norman Bradburn (apud Seligman 

2004: 74) perguntava sobre a frequência de emoções positivas e negativas e esperava uma 

relação inversa sobre elas, ou seja, quem experimentasse muita emoção positiva experimentaria 

pouca emoção negativa e vice-versa. O senso comum diz que muito sofrimento impede a 

alegria, mas o resultado da pesquisa de Bradburn não demonstrava tal fato. Comprovou-se que 

existe uma moderada correlação negativa entre as emoções, assim, quem experimentar muita 

emoção negativa na vida, apresentará uma emoção positiva abaixo da média, mas não estará 

predestinado a uma vida sem alegria. De um mesmo modo, a emoção positiva prevalecendo 

indica uma proteção moderada contra a tristeza. Certamente, a relação entre as emoções, 

positivas e negativas, não é de total oposição; como se processa e as causas que a suportam é 

muito pouco claro e a resposta a essa questão é um desafio para a Psicologia Positiva (Seligman 

2004: 74-75). 

Gente jovem ser mais feliz não condiz com a realidade atual e o idoso mal-humorado, 

irritado e implicante é um clichê que não corresponde à realidade. Um estudo realizado em 

quarenta países com um universo de sessenta mil adultos dividiu a felicidade em três 

componentes: satisfação com a vida, que sobe ligeiramente com a idade; estado de espírito 

agradável, que diminui um pouco com o passar dos anos e o estado de espírito negativo que se 

mantém estável. A intensidade das emoções é que se altera com a idade; situações como “sentir-

se no apogeu” ou “no fundo do poço” tornam-se menos comuns com o avançar dos anos e o 

acúmulo de experiências (Seligman 2004: 75). 

Gozar de boa saúde não implica diretamente sobre a felicidade, o que importa é a 

percepção subjetiva que se tem a respeito da nossa saúde; encarar positivamente a saúde 

debilitada deve-se a uma capacidade inata de adaptação à adversidade. Procurar um médico ou 

encontrar-se hospitalizado não altera a satisfação com a vida, mas atinge a percepção subjetiva 

da saúde que traz emoções negativas. Pacientes com câncer apresentam uma satisfação global 

da vida pouquíssimo diferente dos indivíduos saudáveis. Em casos de doenças incapacitantes e 

demoradas, a felicidade e a satisfação com a vida diminuem menos do que se poderia imaginar; 

pacientes acometidos de um problema crônico, por exemplo, uma cardiopatia, apresentam 

aumento da felicidade no ano posterior ao diagnóstico, provavelmente isso aconteça “porque 

as pessoas têm considerável capacidade de se adaptar às limitações físicas” (Layard 2008: 90).  
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Em indivíduos com diversos problemas de saúde a felicidade diminui com o tempo. Dessa 

forma uma doença moderada não causa infelicidade, mas uma doença grave, sim (Seligman 

2004: 75-76).  

A educação, o clima, a raça e o gênero não apresentam nenhuma justificativa plausível 

para alterar a felicidade de um indivíduo. Observa-se que o nível de instrução, obtido por uma 

pessoa de baixa renda, pode proporcionar um maior rendimento e consequentemente um ligeiro 

aumento da felicidade (Layard 2008: 83). A capacidade de adaptação faz com que o nível de 

felicidade não se altere em temperaturas baixas, pelo que o sonho de alguns de encontrar a 

felicidade em um país tropical não tem sentido. Homens e mulheres não apresentam disparidade 

com relação à felicidade. A questão racial não apresenta relação fundamental com a felicidade 

(Seligman 2004: 76). 

A partir de dados obtidos em pesquisas, comprovou-se que as pessoas que se dedicam 

a alguma religião são mais felizes e apresentam uma satisfação maior com a vida do que aqueles 

que não tomam parte de qualquer religião. Existe uma coalizão entre os que partilham da mesma 

fé, formando um grupo de indivíduos coeso. Para Seligman existe uma ligação mais básica: “as 

religiões infundem esperança no futuro e dão significado à vida” (Seligman 2004: 77). 

5.2.4. O TERMO V – VARIÁVEIS VOLUNTÁRIAS 

A psicologia positiva tem três princípios básicos: o estudo das emoções positivas, o 

estudo dos traços positivos, com destaque para as forças e virtudes e também as habilidades, 

como a inteligência e a capacidade atlética e o estudo das instituições positivas, como “a 

democracia, a família e a liberdade, que dão suporte às virtudes que, por sua vez, apoiam as 

emoções positivas” (Seligman 2004: 13). 

No que diz respeito à subjetividade, a psicologia positiva demonstra preocupação 

sobre a percepção do bem-estar. As emoções positivas estão vinculadas ao passado, ao presente 

e ao futuro. Essas emoções são as variáveis voluntárias (V) que podem ser trabalhadas para que 

se consiga alterar o nível de felicidade constante, ou seja, manter-se feliz pelo maior tempo 

possível. 

As emoções positivas em relação ao passado (otimismo, contentamento, orgulho, 

serenidade, satisfação, realização) apresentam três modos de perceber a satisfação: “abandonar 

a ideia que o passado determina o futuro” (Seligman 2004: 101) o que a sabedoria popular nos 

mostra tão bem (ex.: “águas passadas não movem moinhos”); reconhecer que uma pessoa lhe 
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prestou uma ajuda, um auxílio, um benefício, um favor, ou seja, demonstrar gratidão; desculpar 

e esquecer todas as ofensas a que se foi submetido, ou seja, perdoar (Seligman 2004: 80-102). 

Corroborando com a opinião do autor acima, Layard (2008: 92) diz que “as pessoas são mais 

felizes se apreciam o que têm, seja o que for; se nem sempre se comparam com os outros”. Faz-

se necessária uma separação do passado – o que passou...passou –; o passado deve ser fonte de 

experiências e não um repositório de ações negativas a serem repetidas. As lembranças 

satisfatórias são recorrentes, mas com o passar do tempo tendem a cair no esquecimento.  

As emoções positivas vinculadas ao presente dividem-se em duas categorias: prazeres 

e gratificações. Os prazeres podem ser físicos ou maiores18. Prazeres físicos são as emoções 

positivas momentâneas, imediatos, passageiros, ou seja, assim que o estímulo cessa, eles 

desaparecem rapidamente e nos chegam através dos sentidos: sons e visões agradáveis, gostos 

e cheiros deliciosos, movimentação do corpo e sensações sexuais. É comum a habituação aos 

prazeres físicos com facilidade, o que exige sempre doses maiores para igualar a sensação 

inicial, pois o prazer diminui, a não ser que se aumente o intervalo entre as experiências.  Os 

prazeres maiores também são momentâneos e estão relacionados a eventos mais complicados 

e definidos pelo sentimento despertado: relaxamento, divertimento, entusiasmo, êxtase, 

conforto, regozijo, júbilo, graça, enlevo, encantamento, emoção, alegria e outros do mesmo 

tipo. As gratificações não são sentimentos e sim atividades de que se gosta: conversar, praticar 

um esporte, dançar, ler, ter um hobby, por exemplo. As gratificações absorvem completamente, 

bloqueando a consciência e criam a experiência de flow19 (Seligman 2004: 287-288). 

As emoções positivas vinculadas ao futuro estão relacionadas com a fé, a esperança, o 

otimismo e a confiança. A esperança e o otimismo são objeto de vários estudos que mostram 

que ambos aumentam a resistência à depressão, melhoram a saúde física e o desempenho 

profissional. O mais interessante é que o otimismo e a esperança podem ser desenvolvidos 

através de técnicas apropriadas (Seligman 2004: 103-121).  

As forças e virtudes funcionam como um anteparo contra as desordens psicológicas e 

a infelicidade. Após inúmeras pesquisas, coordenadas por Cristopher Peterson e Martin 

Seligman, chegou-se a seis virtudes como características principais, endossadas por quase todas 

as religiões e tradições filosóficas, a saber: coragem; amor e humanidade; conhecimento e 

saber; moderação; justiça; espiritualidade e transcendência. Essas virtudes compreendem a 

                                                           
18 Classificação do prazer adotada por Martin Seligman. São prazeres mais cognitivos como emoção, empolgação, júbilo, excitação, 
encantamento, atração, graça, regozijo, conforto, harmonia, divertimento, saciedade, hilaridade, deleite, êxtase, sublimidade, euforia, 

animação, alegria, entusiasmo, dentre outros.  
19 Estado de concentração total na atividade que está sendo realizada, capaz de fazer com que o indivíduo perca a noção da realidade (Graziano 
2005: 59) 
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noção de bom caráter e são conceitos por demais abstratos para serem medidos e desenvolvidos. 

Para cada virtude, porém, existem caminhos específicos que podem ser medidos e 

desenvolvidos como, por exemplo, a virtude da humanidade que pode ser alcançada pela 

filantropia, pela benevolência e pela capacidade de amar e ser amado (Seligman 2004: 150-

154). No quadro abaixo se mostra as virtudes e as respectivas forças20. 

Virtudes Forças  

Saber e conhecimento  Curiosidade / Interesse pelo mundo; 

 Gosto pela aprendizagem; 

 Critério / Pensamento crítico / Lucidez; 

 Habilidade / Originalidade / Inteligência prática / Esperteza; 

 Inteligência social / Inteligência pessoal / Inteligência 

emocional; 

 Perspectiva. 

Coragem  Bravura e valentia; 

 Perseverança / Dinamismo / Diligência; 

  Integridade / Autenticidade / Honestidade. 

Amor e humanidade   Bondade e generosidade; 

 Amar e aceitar ser amado. 

Justiça  Cidadania / Dever / Espírito de equipe / Lealdade; 

 Imparcialidade e equidade; 

 Liderança. 

Moderação  Autocontrole; 

 Prudência / Discrição / Cuidado; 

 Humildade e modéstia. 

Espiritualidade e transcendência  Apreciação da beleza e da excelência; 

 Gratidão; 

 Esperança / Otimismo / Responsabilidade com o futuro; 

 Espiritualidade / Senso de propósito / Fé / Religiosidade; 

 Perdão e misericórdia; 

 Bom humor e graça; 

 Animação / Paixão / Entusiasmo. 

Quadro 5.2 - As virtudes e suas respectivas forças. (Adaptado a partir de dados coligidos por Seligman 2004: 

155, 181) 

Seligman (2004: 181) afirma: “esta é a minha fórmula para a vida boa: empregar as 

forças pessoais diariamente nos principais setores da vida, gerando gratificação abundante e 

felicidade autêntica”. O que resta fazer é descobrir as forças, desenvolvê-las e aplicá-las no 

cotidiano. 

Para Ed Diener (1984: 543), felicidade é a experimentação frequente de afetos 

positivos e, em menor escala, de afetos negativos. Para ser feliz não é necessário experimentar 

uma alta dose de afeto positivo e sim pequenas doses no seu dia a dia.  

Outra abordagem interessante, com relação à felicidade, é a apresentada por Sonja 

Lyubomirsky em sua publicação A Ciência da Felicidade: como atingir a felicidade real e 

                                                           
20 O Values-In-Action Institute desenvolveu um questionário que classifica as forças pessoais, da maior para a menor, disponível em 
www.authentichappiness.org 

http://www.authentichappiness.org/
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duradoura, a qual em um gráfico de pizza, apresentou os fatores mais importantes que 

determinam a felicidade, a saber, circunstâncias, atividade intencional e ponto decisivo; 

atribuindo valores, baseados em pesquisas, para cada um dos fatores, 10%, 40% e 50%, 

respectivamente.  

 

Figura 5.1 - O que determina a felicidade? (Lyubomirsky 2008: 27). 

A partir do gráfico, Lyubomirsky (2008: 11) considera que o segredo da felicidade está 

nas atividades que realizadas no dia a dia: 

A chave da felicidade não está em mudar nossa constituição genética (o que é 

impossível) nem em mudar nossas circunstâncias (ou seja, procurar riqueza ou 

aparência mais atraente, ou melhores colegas, algo, em geral, nada prático), mas em 

nossas atividades cotidianas intencionais. Com isso em mente, nosso gráfico de pizza 

ilustra o potencial dos 40% que estão dentro de nossa aptidão controlar, 40% para 

espaço de manobra, oportunidades de aumentar ou diminuir os nossos níveis de 

felicidade mediante o que fazemos em nossas vidas diárias e como pensamos. 

Nas atividades intencionais que representam 40% do que determina a felicidade, e que 

Lyubomirsky denomina de “espaço de manobra”, estão inseridas ações que podem melhorar a 

felicidade do indivíduo, tais como:  

 Expressar a gratidão; 

 Cultivar o otimismo; 

 Evitar cismar e fazer comparações sociais; 

 Praticar gestos de cortesia; 

 Cultivar as relações sociais; 

 Desenvolver estratégias de superação de dificuldades; 

 Aprender a perdoar; 

 Aumentar as experiências de fluxo (flow); 

 Saborear as alegrias da vida; 

Circunstâncias; 

10%

Atividade 

intencional; 

40%

Ponto decisivo; 

50%
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 Comprometer-se com seus objetivos; 

 Praticar religião e espiritualidade; 

 Cuidar do corpo (meditação); 

 Cuidar do corpo (atividade física); 

 Cuidar do corpo (agir como uma pessoa feliz). 

Escolher, entre as atividades acima, quais as indicadas para cada indivíduo, é possível 

através de questionários existentes, a exemplo do Diagnóstico de Ajuste das Atividades à 

Pessoa desenvolvido por Lyubomirsky (2008: 59-61). A pessoa, ao identificar as atividades 

que melhor se ajustam ao seu modo de ser, pode passar a utilizá-las no seu dia a dia para 

procurar melhorar o seu nível de felicidade. 

5.3. COMO MENSURAR A FELICIDADE  

Como se pode mensurar algo tão subjetivo como a felicidade? Somente a partir da 

opinião de cada um, segundo alerta Lyubomirsky: “Ninguém além de você sabe ou deve dizer 

o quanto é verdadeiramente feliz” (Lyubomirsky 2008: 22). A felicidade é uma avaliação 

emocional que as pessoas fazem de suas vidas. Nessa perspectiva, compreende-se que a 

percepção da felicidade é inerente ao indivíduo, varia entre as culturas e o período analisado é 

um processo dinâmico. Enquanto processo e não um produto, sendo dinâmica à medida que 

desejada por todos os indivíduos, a felicidade é construída dia a dia. Dessa forma, a 

subjetividade da felicidade permite comparações temporais, interpessoais e interculturais: 

Se a felicidade não fosse mensurável, expressões como “mais satisfeito”, “mais feliz” 

ou “mais agradável” não teriam sentido algum. Mas ao contrário, nós assumimos que 

a felicidade pode ser comparada e medida quando dizemos: “Eu estava mais 

feliz/satisfeito do que estou hoje”. Do mesmo modo, é bastante comum afirmarmos 

que preferimos algo a outra coisa qualquer. Nada disso nos parece absurdo, já que 

cotidianamente pensamos e falamos em mensurar felicidade e ordenar preferências. 

E, sobretudo, nos comportamos supondo essa hierarquização (Naconecy 2006: 58).   

Diante das palavras do supracitado autor, verifica-se ser plausível mensurar a 

felicidade. O sociólogo holandês Ruut Veenhoven, professor-emérito de “condições sociais 

para a felicidade humana” na Erasmus University Rotterdam – Holanda e um dos pioneiros no 

estudo científico da felicidade, é o responsável por um banco de dados, o World Database of 
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Happiness21 que disponibiliza 7.469 referências bibliográficas sobre felicidade e 962 

possibilidades de mensurar a felicidade (Veenhoven 2012). A felicidade, por ser subjetiva, não 

apresenta barreiras para a sua mensuração, ou seja, é a resposta emocional do indivíduo, a 

maneira que ele percebe o quão feliz é. Assim, a autopercepção contribui para mensurar a 

felicidade através de questionários específicos. 

Para a realização detsa pesquisa, fez-se uso da Escala de Felicidade Subjetiva 

(Subjective Happiness Scale – SHS), desenvolvida por Lyubomirsky e Lepper (1999). Essa 

escala consiste em um modelo composto por quatro itens, derivados de uma combinação inicial 

de 13 itens, e cada item deve ser respondido em uma Escala Likert de sete pontos. A Escala de 

Felicidade Subjetiva será mais bem detalhada na metodologia do presente trabalho. 

5.4. A FELICIDADE NA CONTEMPORANEIDADE  

A felicidade nos últimos anos passou a ter o seu valor reconhecido por algumas áreas 

de estudo, como a psicologia, as ciências sociais, a economia, a administração, a demografia e 

a psiquiatria (Lyubomirsky 2008: 32). Um grande número de estudos são desenvolvidos a nível 

mundial alcançando as diversas áreas do conhecimento, fato observado pelo grande número de 

trabalhos presentes no banco de dados da Erasmus University Rotterdam.  

Em 1972, o Rei do Butão22, Jigme Singya Wangchuck, declarou que “A Felicidade 

Interna Bruta é mais importante do que o Produto Interno Bruto”. A Felicidade Interna Bruta – 

FIB é um indicador sistêmico que baseia-se na “premissa de que o objetivo principal de uma 

sociedade não deveria ser somente o crescimento econômico, mas a integração do 

desenvolvimento material com o psicológico, o cultural e o espiritual, sempre em harmonia 

com a terra” (Visão futuro 2012a). Desta forma, o cálculo da riqueza do país considera outros 

aspectos, tais como, saúde, educação, bem- estar psicológico, cultura, uso do tempo, meio 

ambiente, governança, vitalidade comunitária e padrão de vida. Essas nove dimensões do FIB 

estão explicadas no quadro abaixo.  

Como se observa no quadro, o FIB não se limita apenas aos aspectos puramente 

econômicos, como os considerados para a formação do Produto Interno Bruto (PIB). O FIB 

considera também aspectos subjetivos, participativos, ou seja, a autopercepção que o indivíduo 

tem de si e do que acontece à sua volta.  

                                                           
21 http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/ 

22 Pequeno País na região do Himalaia localizado entre a China e a Índia. 
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Dimensão Caracterização 

Saúde Mede a eficiência das políticas de saúde com critérios como 

autoavaliação da saúde, invalidez, padrões de comportamento 

arriscados, exercício, sono, nutrição, etc. 

Educação Leva em conta vários fatores como participação em educação formal 

e informal, competências, envolvimento na educação dos filhos, 

valores em educação, educação ambiental, etc. 

Bem-estar psicológico Avalia o grau de satisfação e otimismo que cada indivíduo tem em 

relação a sua própria vida. Os indicadores incluem a prevalência de 

taxas de emoções tanto positivas quanto negativas, e analisam 

autoestima, sensação de competência, estresse e atividades espirituais. 

Cultura Avalia as tradições locais, festivais valores nucleares, participação em 

eventos culturais, oportunidades de desenvolver capacidades artísticas 

e discriminação de religião, raça ou gênero. 

Uso do tempo O uso do tempo é um dos mais significativos fatores na qualidade de 

vida, especialmente o tempo para o lazer e socialização com a família 

e amigos. A gestão equilibrada do tempo é avaliada, incluindo tempo 

no trânsito, no trabalho, nas atividades educacionais, etc. 

Meio ambiente Mede a percepção dos cidadãos quanto à qualidade da água, do ar, do 

solo e da biodiversidade. Os indicadores incluem acesso a áreas 

verdes, sistema de coleta de lixo, etc. 

Governança Avalia como a população enxerga o governo, a mídia, o judiciário, o 

sistema eleitoral e a segurança pública; em termos de 

responsabilidade, honestidade e transparência. Também mede a 

cidadania e o envolvimento dos cidadãos com as decisões e processos 

políticos. 

Vitalidade comunitária Foca nos relacionamentos e interações nas comunidades. Examina o 

nível de confiança, a sensação de pertencimento, a vitalidade dos 

relacionamentos afetivos, a segurança em casa e na comunidade, a 

prática de doação e de voluntariado. 

Padrão de Vida Avalia a renda individual e familiar, a segurança financeira, o nível de 

dívidas, a qualidade das habitações, etc. 

Quadro 5.3 - As dimensões do FIB, Fonte: Visão futuro 2012a 

No ano de 1999 foi fundado, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), o Centro para Estudos do Butão que tem como objetivo orientar 

estudos interdisciplinares que englobem aspectos sociais, econômicos e culturais do país e 

desenvolver o conceito do FIB. Desde então são promovidas Conferências Internacionais sobre 

FIB e já aconteceram cinco edições: duas no Butão, uma no Canadá, uma na Tailândia e uma 
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no Brasil (Visão futuro 2012a). Para Dasho Karma Ura, presidente do Centro para Estudos do 

Butão, ao se referir sobre a declaração do Rei do Butão disse que “20 a 30 anos depois, as 

opiniões ao redor do mundo estão começando a convergir no sentido de tornar a felicidade uma 

meta sócio-econômica coletiva” (Visão futuro 2012c). 

A partir da colocação de Dasho Ura, destaca-se uma das possibilidades recentes que é 

a criação pelo governo francês, em 2008, durante o mandato presidencial do presidente Nicolas 

Sarkozy, da Comissão para Mensuração do Desempenho Econômico e do Progresso Social, 

também conhecida como “Comissão Sarkozy” ou “Comissão Stiglitz- Sen- Fitoussi. A 

comissão reuniu vinte e sete renomados especialistas oriundos de universidades, organizações 

governamentais e intergovernamentais de vários países (França, Reino Unido, Estados Unidos, 

Índia) sob a coordenação de Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi. Os 

especialistas formaram três grupos que analisaram as questões clássicas do PIB, questões 

relacionadas com a sustentabilidade e questões a respeito da qualidade de vida. Com a entrega 

do relatório final em setembro de 2009, foram divulgadas as 12 recomendações (Visão futuro 

2012c):  

 Ao avaliar bem-estar material, olhe para a renda e o consumo, em vez de olhar 

para a produção. 

 Enfatizar a perspectiva familiar (doméstica) 

 Considere a renda e o consumo em conjunto com a riqueza 

 Dê mais proeminência à distribuição de renda, do consumo e da riqueza 

 Amplie as medidas de renda para atividades que estejam fora do mercado (não-

mercado). 

 A qualidade de vida depende das condições objetivas e das capacidades das 

pessoas. Passos devem ser dados para melhorar a saúde, a educação, as atividades 

pessoais e as condições ambientais das pessoas. Em particular, um esforço 

substancial deve ser devotado para desenvolver e implementar medidas robustas 

e confiáveis sobre conexões sociais, voz política e insegurança, que por sua vez 

possam se mostrar como previsoras de satisfação com a vida. 

 Indicadores de qualidade de vida em todas as dimensões cobertas deveriam 

avaliar as desigualdades de um modo compreensivo. 

 Levantamentos deveriam ser elaborados para avaliar os elos entre os diversos 

domínios de qualidade de vida para cada pessoa, e essas informações deveriam 

ser usadas ao se desenhar políticas em vários campos. 

 Escritórios de estatística deveriam prover a informação necessária para agregar 

através das dimensões de qualidade de vida, permitindo a construção de 

diferentes índices. 

 Medidas de bem-estar, tanto objetivas como subjetivas, proporcionam 

informações-chave sobre a qualidade de vida das pessoas. Escritórios de 

estatística deveriam, nos seus próprios levantamentos, incorporar perguntas para 

capturar as avaliações que as pessoas fazem de suas próprias vidas e das suas 

experiências e prioridades hedônicas. 

 A avaliação da sustentabilidade requer um bem identificado painel de 

indicadores. O traço característico dos componentes desse painel deveria ser que 

esses indicadores são interpretáveis como variações dos “estoques” subjacentes. 

Um índice monetário de sustentabilidade tem o seu lugar em tal painel, mas, sob 
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o atual estado da arte, esse índice deveria permanecer essencialmente focado nos 

aspectos econômicos da sustentabilidade. 

 Os aspectos ambientais de sustentabilidade merecem um acompanhamento em 

separado, acompanhamento este que deve se basear num bem-escolhido conjunto 

de indicadores físicos. Em particular existe a necessidade de um claro indicador 

para a nossa proximidade a perigosos níveis de dano ambiental (tais como 

associados à mudança climática ou a exaustão dos estoques pesqueiros). 

Comparando as nove dimensões do FIB com as doze recomendações da Comissão 

Sarkozy, observam-se diversos itens nos quais a subjetividade é latente e depende da 

autopercepção dos indivíduos para poder ser mensurada como, por exemplo, de que maneira o 

indivíduo avalia o meio ambiente do local em que vive. 

Críticas podem surgir relacionadas a aspectos metodológicos. Como levantar os dados 

com relação a alguns temas abordados? Usando a consciência, essa “faculdade por meio da qual 

o ser humano se apercebe daquilo que se passa dentro dele ou em seu exterior” (Houaiss 2009). 

A concepção de consciência é inerente à concepção que o homem tem de si mesmo, refere-se 

ao seu autoconhecimento, à sua compreensão do meio ambiente e da relação que pode fazer 

entre os dois. O ser humano se enxerga na mesma proporção de sua visão de mundo. Nesse 

entendimento, o instinto, a razão e a intuição são os ingredientes necessários para formar a 

consciência do indivíduo sobre si e sobre o mundo onde está inserido. 

Ratifica-se, concluindo, que a autopercepção que os indivíduos têm de si e do que está 

em sua volta contribui para desenvolver o pensamento, ampliando assim as ideias de Naconecy 

(2006: 58) (cf. seção 5.3) para outros aspectos além da felicidade. 
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6. MÉTODO 

O presente capítulo exibe detalhes referentes aos questionários utilizados na pesquisa 

de campo, assim como mostra como foram realizadas as análises dos dados obtidos.  A primeira 

seção traz considerações preliminares sobre a pesquisa executada, mostrando as características 

gerais dessa. A seção seguinte expõe os três instrumentos de investigação utilizados na pesquisa 

de campo, detalhando seus propósitos, público-alvo e questionamentos. E ainda, essa divisão 

apresenta como as amostras para os questionários foram definidas. A terceira seção é 

responsável por expor as diretrizes da abordagem metodológica quantitativa, evidenciando os 

pressupostos de Barbetta et al. (2010). Além disso, o processo de análise dos dados é explicado, 

trazendo as noções estatísticas necessárias para a compreensão do próximo capítulo. A seção 4 

tem o propósito de explanar sobre a metodologia qualitativa. Por fim, a quinta seção encerra o 

capítulo, oferecendo comentários gerais sobre este.  

6.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

Este trabalho tem o propósito de analisar as comunidades alcançadas pela principal 

ação do Programa Cultura Viva, o Ponto de Cultura, em Pernambuco, além de verificar o nível 

de felicidade daqueles que fazem parte do programa. Para tanto, considerou-se necessária a 

execução de uma pesquisa de campo, a fim de levantar informações sobre as localidades, os 

Pontos de Cultura e o grau de felicidade dos beneficiários e gestores.  

A pesquisa procurou investigar características dos Pontos de Cultura relacionadas à 

gestão, saúde financeira, vínculo com a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Pernambuco (Fundarpe), infraestrutura, entre outras. Ainda, visou obter informações sobre a 

experiência dos indivíduos envolvidos com os Pontos de Cultura, averiguando o nível de 

felicidade dos mesmos.  

Assim, a pesquisa em questão pode ser classificada como descritiva, visto que busca 

levantar conhecimento a respeito dos Pontos de Cultura. De acordo com Miguel e Ho (2010: 

92), uma pesquisa descritiva é aquela que se preocupa com o entendimento de certo fenômeno 

e busca descrever sua existência em uma população. Os autores ainda colocam que o objetivo 

desse tipo de pesquisa não é o desenvolvimento ou o teste de uma teoria, mas sim o provimento 

de informações para que teorias sejam elaboradas ou refinadas.  
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Segundo Barros e Lehfeld (2007: 84), a pesquisa descritiva pode ser de dois tipos: 

bibliográfica ou pesquisa de campo. O foco deste trabalho será a pesquisa de campo, embora a 

pesquisa bibliográfica sobre o tema também esteja presente no mesmo. Barros e Lehfeld (2007: 

90) entendem que, em uma pesquisa de campo, busca-se informações acerca do objeto de 

estudo, através de observação, pesquisas, questionários, estudos de caso, entre outros.  

Esse tipo de pesquisa “consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem 

espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presume 

relevantes, para analisá-los.” (Marconi e Lakatos 2010: 169). E é exatamente a isso que o 

presente estudo se propõe: coletar informações a respeito dos Pontos de Cultura e o grau de 

felicidade dos seus envolvidos, com o intuito de analisar de maneira mais completa esse cenário.   

Visto que a análise dos dados obtidos com a pesquisa de campo terá dois enfoques, 

quantitativo e qualitativo, optou-se por detalhar as duas abordagens separadamente. Sendo 

assim, a seção três deste capítulo apresentará a abordagem metodológica quantitativa do 

trabalho, enquanto a seção quatro exibirá a qualitativa. A seção seguinte tem o intuito de 

apresentar os instrumentos de pesquisa utilizados. 

A combinação dos métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa resulta no método 

quali-quantitativo, utiliza-se da estatística sem abrir mão do enfoque interpretativo do 

fenômeno e da concessão de significados aos dados. Segundo Creswell (2007: 87), “a 

ampliação do uso de métodos mistos de pesquisa nas ciências humanas e sociais decorre da 

necessidade de articular dados qualitativos e quantitativos em um estudo”. Partindo desse 

pressuposto orientou-se o trabalho para esse tipo de abordagem quali-quantitativo. No 

procedimento de coleta de dados, quando se faz uso de procedimentos mistos, abrangem-se não 

só dados estatísticos, como também informações textuais. 

6.2. INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Neste estudo, três questionários foram aplicados junto aos Pontos de Cultura do Estado 

de Pernambuco. As entrevistas foram realizadas durante os meses de agosto de 2011 e agosto 

de 2012, e foram feitas de maneira pessoal e individual, com o auxílio de um questionário 

impresso. Todas as arguições foram conduzidas por um intermediário, para que fossem 

minimizados problemas com a interpretação das perguntas. O interlocutor, entretanto, procurou 

assumir uma postura neutra durante o processo, para que não houvesse influência nas respostas 

dos entrevistados.   
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O primeiro questionário foi dirigido aos coordenadores gerais dos Pontos de Cultura e 

é o mais extenso dentre os demais. Esse questionário é composto por 60 perguntas, sendo oito 

delas subjetivas e as restantes objetivas. Ele teve o intuito de levantar informações a respeito 

dos Pontos de Cultura e do Programa Cultura Viva.  

O segundo questionário também foi conduzido junto aos gestores dos Pontos, porém 

era destinado a todos os tipos de coordenadores – gerais, técnicos ou pedagógicos. Esse 

instrumento de pesquisa, no entanto, teve uma finalidade bastante distinta do primeiro, visto 

que procurou avaliar o grau de felicidade daqueles que estão à frente dos Pontos de Cultura. 

Seis perguntas compõem o questionário, sendo todas elas objetivas.  

Já o terceiro questionário arguiu os beneficiários dos Pontos de Cultura, excluindo os 

responsáveis pela gestão. O objetivo foi coletar informações a respeito da felicidade dos 

usuários, das atividades exercidas nos Pontos e dos impactos causados pelos Pontos de Cultura 

na vida dos envolvidos com o projeto. O questionário era composto por oito perguntas, sendo 

três delas subjetivas.  

No Quadro 6.1 pode-se observar uma síntese das características de cada um dos 

questionários. Nesse, é possível verificar a caracterização do questionário, o público ao qual se 

dirigiu, a quantidade de questões e os seus objetivos.  

Questionários Públicos-alvo 
Número de 

Questões 
Objetivos 

Questionário 1 
Coordenadores gerais 

dos Pontos de Cultura 
60 

Obter informações diversas sobre a 

realidade dos Pontos de Cultura.  

Questionário 2 

Coordenadores gerais, 

técnicos e pedagógicos 

dos Pontos de Cultura 

6 
Analisar o nível de felicidade dos gestores 

dos Pontos de Cultura. 

Questionário 3 
Beneficiados pelos 

Pontos de Cultura 
8 

Observar as atividades realizadas pelos 

usuários, o impacto dos Pontos de Cultura 

em suas vidas e o nível de felicidade dos 

mesmos. 

Quadro 6.1 - Características dos questionários aplicados 

Nas questões objetivas, os respondentes puderam optar por uma ou mais alternativas 

dentro de um grupo já formulado de respostas. Em questões subjetivas, todavia, não houve 

opções para escolha e os entrevistados deram sua própria opinião.  

As perguntas de um questionário ainda podem ser classificadas de outra maneira, 

através dos dados que fornecem. Os dados coletados em uma pesquisa podem ser divididos em 

quatro tipos, sendo eles nominais, ordinais, contínuos ou discretos. Os tipos de dados conduzem 

às escalas, denominadas como nominal, ordinal, intervalar e razão, respectivamente.  
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Os dados nominais e ordinais são vistos como variáveis qualitativas, já os dados 

contínuos e discretos são quantitativos. A Figura 6.1, extraída da obra de Miguel e Ho, oferece 

um esquema que aborda os tipos de variáveis, assim como oferece exemplos para cada uma 

delas. 

 

Figura 6.1 - Classificação das variáveis. Fonte: Miguel e Ho (2010: 75) 

Os dados são ditos nominais quando envolvem categorias, ou seja, os elementos são 

atribuídos a classes, conforme afirma Stevenson (2001: 12). Nesse nível, há a nomeação, 

rotulação ou classificação de um objeto, pessoa ou característica, segundo Martins e Domingues 

(2011: 18). Cabe ressaltar que essas classificações não apresentam nenhum tipo de ordem ou 

hierarquia. Esse tipo de dado corresponde a uma escala nominal, e tem como exemplos o sexo 

(masculino ou feminino), o estado civil (casado, solteiro, divorciado) ou a raça (branco, negro, 

pardo).  

Já as variáveis ordinais são aquelas nas quais há um valor (não numérico) atribuído ao 

elemento, representando uma ordem de preferência ou desempenho, como declara Stevenson 

(2001: 12). As categorias mantêm essa relação de ordem, mas não necessariamente estão 

separadas por intervalos iguais, como afirmam Martins e Domingues (2011: 19). Como 

exemplos para esse tipo de variável podem-se citar o status econômico, o grau de escolaridade 

e a hierarquização de um conjunto de afirmações. Esse tipo de variável corresponde à escala 

ordinal.  

É importante lembrar que tanto as variáveis nominais como as ordinais são 

qualitativas. Dessa forma, se houver o desejo de realizar análises estatísticas, deve-se 

primeiramente converter as variáveis em valores numéricos.   

As variáveis discretas, de acordo com Stevenson (2001: 12), são aquelas que podem 

apenas assumir determinados valores, geralmente números inteiros. Esses dados surgem da 
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contagem de alguma característica e são relacionados à escala de razão. Martins e Domingues 

(2011: 20) colocam que, nesse caso, o zero existe e significa que há um ponto na escala onde 

não existe a propriedade avaliada.  

Por fim, tem-se as variáveis contínuas, que podem assumir virtualmente qualquer valor 

num dado intervalo. Conforme Martins e Domingues (2011: 20), as variáveis contínuas mantém 

uma relação de ordem e a medição dos intervalos são iguais. Existe, portanto, nessa situação, 

uma unidade de medida. Esse tipo de dado corresponde à escala intervalar, que tem como 

exemplos o peso, a altura e o volume.  

Cabe observar que as variáveis contínuas e discretas são quantitativas, visto que 

quantificam as características em questão. Esses tipos de variáveis permitem uma análise 

estatística mais robusta, podendo oferecer mais informações que as variáveis qualitativas.  

A classificação dos tipos de variáveis em nominal, ordinal, discreta e contínua é 

importante porque isso influencia diretamente nas análises estatísticas que podem ser realizadas 

com os dados. As variáveis nominais, por exemplo, apresentam um poder estatístico muito 

fraco. As contínuas, entretanto, podem proporcionar um grande número de análises. Na 

construção de questionários, esse fator deve ser fortemente levado em consideração, pois 

impacta no exame dos dados.  

Tendo ciência dos quatro tipos de escalas em que os dados podem ser classificados, é 

possível analisar detalhadamente o arranjo de cada questionário utilizado. Dessa forma, as 

seções seguintes oferecem informações sobre os três questionários, tais como os temas das 

questões, as perguntas feitas e o tipo de escala de cada variável.  

6.2.1. QUESTIONÁRIO 1 

O Questionário 1 (Apêndice I), como já foi colocado, foi dirigido aos coordenadores 

gerais dos Pontos de Cultura e é o mais amplo dentre os três. Sua extensão se deve à grande 

quantidade de informações pesquisadas, sobre os mais diversos temas. Sendo assim, a fim de 

facilitar a compreensão, dividiu-se o primeiro questionário em blocos, cada um referente a um 

assunto específico. Os temas desse questionário são: perfil do entrevistado, atividades do Ponto 

de Cultura, processo seletivo e o convênio com a Fundarpe, infraestrutura, finanças, público 

atendido e a força de trabalho e gestão.  

O primeiro bloco de perguntas do questionário é a respeito do perfil dos entrevistados. 

Por essa razão, questionamentos sobre sexo, idade, escolaridade e tempo de trabalho no Ponto 
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foram respondidos. No Quadro 6.2 pode-se observar os dados que foram levantados e qual o 

tipo de escala:  

Questão Dados Escala 

Introdutória Sexo do coordenador do Ponto de Cultura Nominal 

Introdutória Idade do coordenador do Ponto de Cultura Razão 

Introdutória Tempo de atividade do coordenador no Ponto de Cultura Razão 

Q 1 Jornada de trabalho do coordenador no Ponto de Cultura Nominal 

Q 2 Escolaridade do coordenador do Ponto de Cultura Ordinal 

Q 3 Capacitação do coordenador na área Cultural Nominal 

Q 4 Cursos e capacitações realizados pelo coordenador Nominal 

Q 10 Área geográfica de localização do Ponto de Cultura Nominal 

Quadro 6.2 - Dados sobre o perfil dos entrevistados 

O segundo grupo de questionamentos envolve perguntas sobre as atividades realizadas 

nos Pontos de Cultura. Dessa forma, fornecem informações sobre as ações promovidas, o tempo 

de trabalho, os objetivos, o alcance e o tema das atividades. Ainda, esse bloco envolve perguntas 

sobre o público atendido e a contribuição desses trabalhos para a comunidade. Um resumo de 

tais questionamentos pode ser encontrado no Quadro 6.3: 

Questão Dados Escala  

Q 5 Realização das atividades do Ponto de Cultura por outros  Nominal  

Q 6 Tempo de realização das atividades  Razão  

Q 26 Objetivo das ações do Ponto de Cultura  Nominal 

Q 27 Alcance do objetivo do Ponto de Cultura  Ordinal 

Q 28 Temas relacionados com as atividades do Ponto de Cultura  Nominal  

Q 31 Pessoas atendidas diretamente pelo Ponto por mês  Razão  

Q 59 Contribuição do Ponto de Cultura para a comunidade Nominal 

Quadro 6.3 - Dados sobre as atividades do Ponto de Cultura 

Já o terceiro bloco do questionário oferece informações a respeito do processo seletivo 

dos Pontos de Cultura e a relação que eles mantêm com a Fundarpe. Há, portanto, nesse grupo, 

dados sobre o edital do Ponto de Cultura, o convênio com a Fundarpe, a elaboração do plano 

de trabalho e os cursos de auxílio oferecidos pela Fundarpe. As informações sobre essas 

questões podem ser observadas no Quadro 6.4.  

O acesso do Ponto de Cultura à infraestrutura é abordado no quarto grupo de perguntas. 

Aqui, são levantadas informações sobre o bem onde o Ponto é sediado e sobre o seu acesso a 

serviços. O Quadro 6.5 traz detalhes das perguntas desse grupo.  
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Questão Dados Escala 

Q 7 Tempo de aprovação do edital do Ponto de Cultura Razão 

Q 8 Tempo de convênio entre a Fundarpe e o Ponto de Cultura Razão 

Q 13 Motivação para se candidatar como Ponto de Cultura Nominal 

Q 14 Elaboração do Projeto de Trabalho a ser enviado à Fundarpe Nominal 

Q 15 Construção do Projeto de Trabalho a ser enviado à Fundarpe Nominal 

Q 16 
Dificuldades para elaborar o Projeto de Trabalho a ser enviado à 

Fundarpe 
Nominal 

Q 17 Participação no treinamento para elaboração do Projeto de Trabalho Nominal 

Q 18 Avaliação do curso promovido pela Fundarpe Nominal 

Quadro 6.4 - Dados sobre o processo seletivo e o convênio com a Fundarpe 

 

Questão Dados Escala  

Q 11 Situação do bem imóvel ou móvel em que o Ponto é sediado Nominal  

Q 12 Acesso do Ponto aos serviços de infraestrutura Nominal  

Quadro 6.5 - Dados sobre a infraestrutura dos Pontos de Cultura 

Os aspectos financeiros dos Pontos de Cultura também foram averiguados pelo 

questionário. As perguntas referentes a esse tema podem ser visualizadas no Quadro 6.6, as 

quais envolvem informações sobre o repasse dos recursos da Fundarpe e a prestação de contas 

junto essa instituição, além de investigar a respeito de outras fontes de renda: 

Questão Dados Escala 

Q 9 Tempo do primeiro repasse de recursos Razão 

Q 19 Atraso no repasse de recursos da Fundarpe Nominal 

Q 20 Motivos para o atraso no repasse de recursos da Fundarpe Nominal 

Q 21 Impacto do atraso no repasse de recursos da Fundarpe Nominal 

Q 22 Parcelas já repassadas pela Fundarpe Nominal 

Q 23 Tempo de recebimento da última parcela da Fundarpe Razão 

Q 24 Valor total repassado pela Fundarpe Razão 

Q 25 Responsável pela prestação de contas junto à Fundarpe Nominal 

Q 29 Geração de renda aos participantes Nominal 

Q 30 Produtos responsáveis pela geração de renda aos participantes Nominal 

Q 45 Recebimento de apoio financeiro de outra instituição Nominal 

Q 46 Instituições que fornecem apoio financeiro Nominal 

Q 47 Valor do apoio financeiro de outras instituições Razão 

Quadro 6.6 - Dados sobre as finanças dos Pontos de Cultura 

Outra questão abordada no questionário foi o público atendido e as pessoas que 

trabalham nos Pontos de Cultura. Neste bloco, há perguntas que especificam o público atendido 
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pelo Ponto, assim como aqueles que trabalham diretamente nesses locais. Detalhamentos dessas 

questões podem ser encontrados no Quadro 6.7: 

Questão Dados Escala  

Q 32  Tendência do público atendido pelo Ponto  Nominal  

Q 33 Perfil do público atendido diretamente pelo Ponto Nominal  

Q 34 Participação da população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade Nominal 

Q 35 (A) Pessoas que trabalham de forma voluntária no Ponto  Razão  

Q 35 (B) Pessoas que trabalham de forma remunerada no Ponto  Razão  

Quadro 6.7 - Dados sobre o público atendido e a força de trabalho 

Por fim, abordaram-se ainda aspectos referentes à gestão dos Pontos de Cultura. No 

Quadro 6.8 podem ser observadas as questões que compõe esse grupo, que compreendem 

perguntas sobre como os Pontos são geridos, suas dificuldades, articulações, divulgação, 

motivações, participação em fóruns, dentre outras. 

Questão Dados Escala  

Q 36 Dificuldades na gestão do Ponto de Cultura  Nominal  

Q 37 Expectativa de apoio da Fundarpe para a gestão do Ponto Nominal  

Q 38 Divulgação das atividades do Ponto de Cultura  Nominal  

Q 39 Articulação com outros Pontos de Cultura  Nominal  

Q 40 Objetivo da articulação com outros Pontos de Cultura  Nominal  

Q 41 Fatores que motivam a articulação com outros Pontos de Cultura  Nominal  

Q 42 Articulação com outras entidades Nominal  

Q 43 Entidades com as quais possui articulações  Nominal  

Q 44 Articulação antes ou depois da criação do Ponto de Cultura  Nominal  

Q 48 Participação em fóruns regionais estaduais e/ou nacionais Nominal  

Q 49 Fóruns regionais estaduais e/ou nacionais que participou Nominal  

Q 50 Motivo pelo qual não participou de fóruns  Nominal  

Q 51 Principais impactos/resultados obtidos pelo Ponto de Cultura  Nominal  

Q 52 Maiores contribuições do Cultura Digital Nominal  

Q 53 Maiores dificuldades para a adoção do Cultura Digital Nominal  

Q 54 Maiores problemas enfrentados hoje pelo Ponto de Cultura Nominal  

Q 55 Ações que poderiam potencializar o papel dos Pontos de Cultura Nominal  

Q 56 Adequação das questões jurídicas, institucionais e gerenciais Ordinal  

Q 57 Processo de descentralização do Minc para a Fundarpe Nominal 

Q 58 Adequação do Programa Cultura Viva à realidade  Nominal 

Q 60 Descrição do Programa Cultura Viva em uma palavra Nominal 

Quadro 6.8 - Dados sobre a gestão dos Pontos de Cultura 
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6.2.2. QUESTIONÁRIO 2 

O segundo questionário foi aplicado junto aos coordenadores gerais, técnicos e 

pedagógicos dos Pontos de Cultura. Enquanto o Questionário 1 tinha o objetivo de investigar 

sobre os Pontos, o Questionário 2 (Apêndice II) teve o propósito de levantar informações sobre 

o nível de felicidade dos coordenadores. Nesse contexto, os líderes dos Pontos foram arguidos 

sobre a ideia que os mesmos têm sobre sua felicidade, a felicidade em trabalhar no Ponto de 

Cultura e a felicidade que eles acreditam que os beneficiários sentem por participar das 

atividades do Ponto. 

As primeiras quatro questões desse questionário foram extraídas do trabalho de 

Lyubomirsky e Lepper (1997: 151), que compõe a escala subjetiva de felicidade. Já os dois 

últimos questionamentos foram elaborados a fim de integrar os dois temas: felicidade e Pontos 

de Cultura. Considerou-se pertinente questionar os coordenadores sobre sua satisfação em 

trabalhar nos Pontos de Cultura, assim como interrogar a respeito da percepção que eles têm 

sobre a felicidade dos beneficiários. As duas últimas questões, portanto, foram formuladas 

especialmente para esse trabalho. O Quadro 6.9 oferece informações sobre as perguntas que 

compõem o Questionário 2:  

Questão Dados Escala  

Q 1 Felicidade geral Ordinal  

Q 2 Felicidade comparada  Ordinal  

Q 3 Aproveitamento da vida  Ordinal  

Q 4 Aparência de felicidade Ordinal  

Q 5 Felicidade e coordenação do Ponto de Cultura  Ordinal  

Q 6 Felicidade dos beneficiados do Ponto de Cultura  Ordinal  

Quadro 6.9 - Questões e escalas do Questionário 2 

6.2.3. QUESTIONÁRIO 3 

O Questionário 3 (Apêndice III) foi desenvolvido com o objetivo de coletar 

informações a respeito dos beneficiados pelos Pontos de Cultura. Dessa forma, o questionário 

envolveu questões sobre o perfil do entrevistado, sua felicidade e as atividades exercidas no 

Ponto de Cultura e os impactos causados. Todas as perguntas desse questionário estão dispostas 

no Quadro 6.10:  
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Questão Dados Escala  

Introdutória  Município do entrevistado Nominal  

Introdutória  Sexo do entrevistado  Nominal  

Introdutória  Idade do entrevistado  Razão  

Q 1 Felicidade geral Ordinal  

Q 2 Escolaridade do entrevistado  Nominal  

Q 3 Atividades no Ponto de Cultura  Nominal 

Q 4 Tempo de participação no Ponto de Cultura  Razão  

Q 5 Impacto das atividades promovidas pelo Ponto de Cultura Nominal  

Q 6 Modificação trazida pelas atividades do Ponto de Cultura Nominal 

Q 7 Felicidade e participação no Ponto de Cultura  Ordinal  

Q 8 Contribuições do Ponto de Cultura para a comunidade Nominal 

Quadro 6.10 - Questões e escalas do Questionário 3 

Após a exposição de todos os detalhes sobre os três questionários aplicados, faz-se 

necessário explicar como os respondentes foram escolhidos. Quando um pesquisador decide 

executar uma pesquisa de campo, precisa definir quem ele deve entrevistar e quantos indivíduos 

serão questionados. Essas definições, todavia, não podem ser feitas de forma arbitrária, pois 

elas influenciam na significância estatística da pesquisa. 

Nesse contexto, faz-se necessário definir a população, a amostra e qual o tamanho 

dessa amostra. De acordo com Nazareth (2011: 10-31), uma população é composta por todos 

os elementos de um grupo a ser estudado. Já a amostra pode ser definida como a parcela desse 

grupo que será examinada pela pesquisa, conforme Stevenson (2001: 158). Uma população, 

portanto, é o universo de estudo, enquanto a amostra é o conjunto da população que participará 

da pesquisa.  

Neste trabalho, pôde-se observar que os três questionários foram dirigidos a três 

populações. Todas essas populações, entretanto, apresentam um aspecto em comum: todas elas 

são compostas por indivíduos que participam dos Pontos de Cultura do Estado de Pernambuco. 

Para que o Ponto de Cultura fosse considerado nesta pesquisa, ele teria que ser cadastrado e 

conveniado com a Fundarpe. Sendo assim, foram identificados 120 Pontos no Estado 

pernambucano.  

Para o Questionário 1, a população foi composta pelos gestores gerais dos Pontos de 

Cultura, somando, portanto, 120 indivíduos. No Questionário 2, foram considerados os gestores 

gerais, técnicos e pedagógicos dos PCs, o que resulta numa população de 360 pessoas. Já para 

o Questionário 3, a população foi constituída por todos os beneficiados pelos Pontos de Cultura. 
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A mensuração dessa população, entretanto, não foi possível, já que não há um controle 

sistemático desse número por parte dos Pontos.  

Diante desse contexto, inicialmente, teve-se a intenção de consultar os gestores de 

todos os Pontos de Cultura, para a aplicação dos Questionários 1 e 2.  Isso, portanto, 

caracterizava que a pesquisa seria do tipo censo, visto que tinha o objetivo de entrevistar toda 

a população referida. Segundo afirma Triola (2008: 4), um censo é um conjunto de dados 

obtidos de todos os membros da população. A aplicação de censo se mostrava favorável visto 

o tamanho pequeno da população e a viabilidade temporal e financeira. Tal intento, no entanto, 

não seria possível para o Questionário 3, visto o grande número de favorecidos que compõe a 

população e a impossibilidade de identificar todos eles.  

Não foi possível, também, concretizar a pesquisa em formato de censo, pois alguns 

coordenadores não estavam disponíveis para as entrevistas.  Seguem alguns dos motivos 

alegados pelos gestores: a indisponibilidade na agenda do coordenador, a não celebração do 

contrato entre o Ponto e a Fundarpe, o fato de alguns projetos estarem com suas atividades 

suspensas, doença ou a impossibilidade em entrar em contato com os responsáveis. Dessa 

forma, o grupo entrevistado perdeu a característica de censo, assumindo o caráter de amostra.   

O alcance da pesquisa, no entanto, foi satisfatório, já que 95 dos 120 gestores foram 

questionados.    

Para os três questionários pode-se afirmar que a amostragem foi do tipo acidental. 

Fonseca e Martins (2010: 183) colocam que esse tipo de amostra é formado por respondentes 

que vão surgindo, até que os números de elementos da amostra sejam atingidos. Os 

entrevistados, portanto, são acidentalmente eleitos.  

O método para composição das amostras foi o seguinte: contataram-se todos os 120 

Pontos de Cultura do estado de Pernambuco e tentou-se marcar entrevistas com todos eles. 

Foram entrevistados, portanto, todos aqueles que se mostraram disponíveis, o que somou 95 

Pontos de Cultura. Nesse sentido, para o Questionário 1, 95 coordenadores gerais foram 

indagados – o que representa 79,17% do total. Já para o Questionário 2, além dos coordenadores 

gerais, entrevistou-se também os coordenadores técnicos e pedagógicos que estavam presentes 

no momento. Sendo assim, obteve-se 108 respostas. E, por fim, foram também entrevistados 

todos os beneficiados encontrados nos Pontos de Cultura durante as entrevistas, somando um 

total de 82 entrevistas.  

A amostragem do tipo acidental faz parte do grupo dos métodos não probabilísticos de 

amostragem. Dessa forma, não será possível inferir informações sobre as populações a partir 
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dos dados levantados por esta pesquisa. Isso acontece porque não há como garantir a 

representatividade da população através das amostras selecionadas, já que não se pôde manter 

a aleatoriedade na seleção dos elementos que compuseram a amostra. Assegura-se, contudo, a 

veracidade dos resultados obtidos: eles são fidedignos em relação aos indivíduos pesquisados. 

Esta pesquisa, portanto, oferece informações relevantes sobre a cenário dos Pontos de Cultura, 

além de suscitar interpretações de um pesquisador. 

Nos casos de amostras não probabilísticas, não existe um número mínimo de 

respondentes que deve ser consultado, já que não há como garantir a representatividade 

estatística do grupo. Nesse sentido, julgou-se suficiente o número de entrevistados obtidos para 

os três questionários.  

Depois das devidas explicações a respeito das amostras que compuseram a pesquisa 

de campo, faz-se necessário explicar como as análises quantitativas e qualitativas deles foram 

desenvolvidas. As próximas seções se encarregam dessa tarefa. 

6.3. ABORDAGEM METODOLÓGICA QUANTITATIVA  

A pesquisa de campo realizada e a posterior análise quantitativa dos dados seguiram a 

metodologia apontada por Barbetta et al. (2010: 23). Essa abordagem afirma que a pesquisa de 

campo deve ser dividida em sete etapas, sendo as mesmas realizadas com consultas às 

metodologias da área de estudo e da estatística. Um esquema com as etapas da pesquisa pode 

ser observado na Figura 6.2. 

A primeira fase envolve a definição do problema e dos objetivos do estudo. Nesta 

pesquisa, o problema que se procurou solucionar foi a falta de informação sobre a realidade das 

localidades alcançadas pelo Programa Cultura Viva. Pouco se sabia sobre os impactos trazidos 

pelos Pontos de Cultura, assim como se desconhecia a forma como esses são geridos. Ainda, 

teve-se o intuito de investigar a relação que essa política pública tem com a felicidade dos 

indivíduos atingidos. Viu-se, portanto, a necessidade do levantamento de informações sobre o 

Programa, assim como sobre seus gestores e beneficiados.  

Já a segunda etapa da pesquisa, conforme Barbetta et al. (2010: 24), diz respeito ao 

seu planejamento, o que compreende principalmente a construção de questionários. Os três 

questionários foram elaborados com a preocupação de conter todas as informações relevantes 

para a pesquisa. Durante a formulação das perguntas, também foram examinadas as futuras 

análises que seriam aplicadas.  
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Figura 6.2 - Fases da pesquisa. Fonte: Barbetta et al. (2010: 23) 

Cabe ressaltar que, nessa etapa, ainda realizaram-se testes piloto para os questionários. 

Na ocasião, doze questionários de cada tipo foram aplicados em Pontos de Cultura da Região 

Metropolitana do Recife. Marconi e Lakatos (2010: 186) ressaltam que essa atividade deve ser 

realizada para corrigir possíveis falhas, tais como incoerência ou complexidade das questões, 

linguagem imprópria, perguntas inúteis ou embaraçosas, ordem inadequada das perguntas ou 

quantidade inconveniente de questões. Com o pré-teste dos questionários, percebeu-se a 

necessidade de algumas pequenas mudanças nos instrumentos de pesquisa, para garantir a 

clareza e a eficiência.  

Em seguida, após as modificações nos questionários, executou-se a pesquisa de 

campo, com a aplicação dos questionários – o que envolve a terceira fase. O período de 

entrevistas durou cerca de um ano, já que os respondentes estavam distribuídos em todo o 

Estado de Pernambuco. Certos problemas ocorreram durante as entrevistas e por isso não foi 

possível arguir todos os Pontos de Cultura do Estado.  

Na quarta fase, houve o tratamento dos dados. Primeiramente, as perguntas foram 

transferidas para uma planilha do programa Microsoft Excel, já que esta é uma atividade 

essencial para o estudo estatístico dos dados. Posteriormente, entrando na quinta etapa, 

softwares adequados para o tratamento de dados foram utilizados, permitindo que a etapa de 

análise de dados fosse concluída. A seguir, mais informações sobre essa fase serão fornecidas. 
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Com a organização dos dados em planilhas eletrônicas e a exploração deles com o 

auxílio de softwares especializados, foi possível concluir a sexta etapa da pesquisa. Essa fase 

compreende a obtenção de resultados e esses estarão dispostos no próximo capítulo dessa tese, 

o sétimo. Finalizando as etapas propostas por Barbetta et al. (2010: 23), tem-se as conclusões 

da pesquisa, que foram tomadas a partir da união das análises quantitativas e qualitativas 

realizadas. As conclusões desse trabalho podem ser encontradas no capítulo oito da tese.  

A quinta etapa da pesquisa, que consiste na análise dos dados, deve ser mais bem 

detalhada. Essa fase incluiu a apreciação dos dados levantados pela pesquisa de campo, com o 

intuito de explorar o universo dos Pontos de Cultura. Para tanto, foram utilizados os softwares 

Statistica, IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) e o NVIVO. Os softwares 

Statistica e IBM SPSS foram utilizados para realizar análises descritivas dos dados e as análises 

estatísticas mais robustas, como as correlações. Os dois softwares foram necessários porque 

apenas um não seria suficiente para todas as análises exigidas. Já o software NVIVO foi útil no 

estudo das perguntas subjetivas, gerando dados numéricos e mapas cognitivos a partir das 

respostas concedidas.   

De posse dos dados obtidos, foi feita uma análise exploratória, definida por Triola 

(2008: 96) como “processo de uso das ferramentas estatísticas (tais como gráficos, medidas de 

centro e medidas de variação) para a investigação de conjuntos de dados com o objetivo de se 

compreenderem suas características importantes”. Tal análise, no entanto, como afirma 

Barbetta et al. (2010: 86), ocorre de forma diferenciada para variáveis quantitativas e 

qualitativas, como pode ser verificado na Figura 6.3.  

 

Figura 6.3 - Esquema geral para a análise univariada dos dados. Fonte: Barbetta et al. (2010: 86) 
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No caso das variáveis qualitativas, é possível realizar distribuições de frequência e 

obter porcentagens. Sendo assim, pode-se confirmar o fato de que as escalas nominais permitem 

apenas um número restrito de tratamento estatístico. Triola (2008: 34) também disserta sobre o 

assunto, colocando que para as variáveis nominais e ordinais podem ser construídas tabelas de 

distribuição de frequência e, posteriormente, gerar gráficos com tais dados. Para o autor, “uma 

distribuição de frequência, ou tabela de frequência, lista os valores dos dados (individualmente 

ou por grupo de intervalos), juntamente com suas frequências correspondentes (ou contagens).” 

(Triola 2008: 34). 

Para variáveis quantitativas, entretanto, são possíveis análises estatísticas mais 

robustas, como também as distribuições de frequência. Nesse contexto, pode ser executada a 

estatística descritiva para os dados, mensurando média, mediana, moda, valores máximos e 

mínimos, desvio padrão e quartis. A grande maioria das medidas descritivas só pode ser 

calculada para variáveis quantitativas. A moda, entretanto, pode ser aplicada em dados de 

qualquer tipo, conforme afirma Levin (1978: 48).  

Cada uma das medidas descritivas que serão empregadas neste trabalho é conceituada 

a seguir: 

 Média: segundo Triola (2008: 63), pode-se entender a média como “medida de centro 

encontrada pela adição dos valores e divisão do total pelo número de valores.”. 

 Mediana: de acordo com Montgomery e Runger (2009: 124) a mediana é “uma medida 

de tendência central, que divide os dados em duas partes iguais, metade abaixo da 

mediana e metade acima. Se o número de observações for par, a mediana estará na 

metade da distância entre os dois valores centrais.”. Levin (1978: 45) destaca a 

diferença entre as mensurações da média e da mediana: de acordo com o autor, 

enquanto a mediana é o ponto central de uma distribuição, que a corta em duas partes 

iguais, a média é o centro de gravidade da distribuição. 

 Moda: Nazareth (2011: 97) afirma que a moda é o valor que ocorre com maior 

frequência num conjunto de dados. O autor ainda ressalta que, em alguns casos, a moda 

pode não existir, como também pode não ser única.  

 Desvio padrão: é uma medida de dispersão que, conforme Martins e Domingues (2011: 

86), “indica a dispersão média absoluta dos dados em torno da própria média 

aritmética”.  

 Quartil: é uma medida relacionada à mediana. “Os quartis consideram o conjunto 

ordenado dos elementos, dividindo-o em 4 partes iguais. 25% dos valores serão 



CAPÍTULO VI: MÉTODO 

132 

inferiores ao primeiro quartil, 50% serão inferiores ao segundo quartil, 75% serão 

inferiores ao terceiro quartil e 25% serão superiores ao terceiro quartil”. (Stevenson, 

2001: 22). 

É importante destacar que, além da estatística descritiva, há também a estatística 

inferencial. A diferença entre as duas é que, enquanto a descritiva visa organizar, sumarizar e 

descrever um conjunto de dados, a inferencial busca estimar características de uma população 

através de dados amostrais, como ressaltam Martins e Domingues (2011: 3). A estatística 

inferencial, entretanto, não foi realizada neste estudo, já que, como já foi comentado, as 

amostras consideradas não são probabilísticas e, portanto, não podem oferecer informações 

sobre a população.  

Em um segundo momento do trabalho também foram realizadas análises bivariadas, 

ou seja, com mais de uma variável. Bisquerra et al. (2004: 18) afirmam que a análise bivariada 

“estabelece uma relação entre duas variáveis, como, por exemplo, a correlação de Pearson e a 

análise da variância unidimensional”. Neste estudo, as análises bivariadas foram realizadas para 

dados tanto quantitativos quanto qualitativos, sendo então mensurados coeficientes de 

correlação. Os coeficientes de correlação, segundo Levin (1978: 211) são números que 

expressam a força e o sentido da correlação entre duas variáveis.   

Há mais de uma maneira de estimar a correlação entre duas variáveis. Para escolher 

qual coeficiente é o mais adequado, deve-se primeiramente observar se o problema é 

paramétrico ou não-paramétrico. Os supostos paramétricos, segundo Bisquerra et al. (2004: 78) 

são os seguintes: (1) a variável dependente ser mensurada, pelo menos, em escala intervalar, 

(2) a amostra ser procedente de uma população que segue a distribuição normal; (3) verificação 

da homocedasticidade23 entre as variáveis e (4) a amostra ter pelo menos 30 componentes.  

Em uma situação paramétrica, normalmente faz-se uso do coeficiente de correlação de 

Pearson para mensurar a força da relação entre duas variáveis. Siegel e Castellan (2006: 54-55), 

no entanto, afirmam que essa estatística demanda diversas suposições, que são difíceis de obter 

em pesquisas que envolvem a sociedade e o comportamento. Nesses casos, medidas não-

paramétricas de correlação devem ser utilizadas, permitindo a análise de variáveis nominais ou 

ordinais.  

Tendo em vista os requisitos apontados, pode-se verificar que a situação que está sendo 

estudada é em grande parte dos casos não-paramétrica, já que a condição 1 nem sempre é 

                                                           
23 Quando as variâncias dos erros são constantes para todos os valores das variáveis (Doane e Seward 2008: 586). 
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satisfeita. Os coeficientes de correlação a serem mensurados, portanto, em sua maioria, devem 

ser de natureza não-paramétrica. Entre esse tipo de testes, pode-se citar o coeficiente de 

correlação posto-ordem de Spearman, o coeficiente T de correlação posto-ordem de Kendall, o 

coeficiente de concordância W de Kendall, o coeficiente de contingência, coeficiente bisserial 

e o coeficiente phi.  

Bisquerra et al. (2004: 201) oferecem um quadro que pode auxiliar na escolha do 

coeficiente de correlação a ser adotado, levando em consideração os tipos de variáveis em 

análise. A relação entre variáveis e coeficientes de correlação pode ser vista no Quadro 6.11 a 

seguir. 

Variável X Variável Y Coeficiente  

Contínua Contínua r de Pearson 

Ordinal Ordinal Spearman / Correlação de Kendall 

Categórica Categórica Concordância de Kendall / Contingência 

Contínua Dicotomizada Bisserial 

Contínua Dicotômica Bisserial pontual 

Dicotomizada Dicotomizada Tetracórica 

Dicotômica Dicotômica Phi 

Dicotômica Dicotomizada Phi 

Quadro 6.11 - Supostos paramétricos para escolha do coeficiente de correlação. Fonte: Bisquerra et al. (2004: 

201) 

De acordo com Bisquerra et al. (2004: 22), as variáveis dicotômicas são aquelas que 

apresentam apenas duas categorias, como sexo, verdadeiro/falso, sim/não, enquanto que as 

dicotomizadas são variáveis que, por sua natureza, não são dicotômicas, mas que há interesse 

em dicotomizá-las.  

Neste trabalho, foram explorados os coeficientes de correlação de Spearman e de 

Kendall para analisar as variáveis ordinais. O coeficiente de correlação posto-ordem de 

Spearman exige que as variáveis a serem analisadas estejam em, pelo menos, escala ordinal, já 

que os dados são arranjados em duas séries ordenadas. O coeficiente de Spearman é mensurado 

através da diferença entre os postos das duas variáveis. Dessa forma, a correlação seria perfeita 

se todos os postos dos dois grupos fossem os mesmos.  

O coeficiente T de correlação posto-ordem de Kendall também utiliza dados pelo 

menos ordinais. Neste caso, porém, a correlação é mensurada através do grau de associação 

entre dois conjuntos de postos das variáveis. Sendo assim, observa-se se o conjunto de postos 

da variável 1 est de acordo com a ordem dos postos da variável 2, conferido um escore para 

cada par de dados.  
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Os valores encontrados nos dois coeficientes são distintos, pois existe diferença entre 

a interpretação das medidas dos dois coeficientes. O coeficiente de Spearmam é similar ao de 

Pearson, enquanto que o coeficiente de Kendall tem uma interpretação diversa, conforme Siegel 

e Castellan (2006: 284). Segundo afirma Bisquerra et al. (2004: 202), o coeficiente de Spearman 

tende a ser superior ao de Kendall.  

Para os dois coeficientes, os valores possíveis estão entre o intervalo -1 e 1. “Os valores 

numéricos negativos indicam uma correlação negativa, enquanto os valores numéricos 

positivos indicam correlação positiva. Em termos de grau de associação, quanto mais próximo 

de 1 em ambos os sentidos, maior a força da correlação.” (Levin, 1978: 212). Sendo assim, os 

valores obtidos na análise podem ser interpretados de acordo com a Figura 6.4:  

 

Figura 6.4 - Interpretações para correlação entre variáveis. Fonte: Levin (1978: 211-212) 

Já para a análise entre as variáveis contínuas, foi utilizado o coeficiente de correlação 

de Pearson. Segundo afirma Triola (2008: 412), o coeficiente de correlação r mede a intensidade 

da relação linear entre duas variáveis quantitativas emparelhadas. A interpretação do valor do 

coeficiente de Pearson também pode ser feita através da Figura 6.4. 

Para a análise das variáveis categóricas, foi empregado o coeficiente de contingência. 

“Esse coeficiente mede a associação entre dois conjuntos de atributos quando um ou ambos os 

conjuntos são medidos em escala nominal. (...) O coeficiente C se caracteriza por assumir valor 

zero quando há inexistência de associação, porém nunca será igual a 1.”, segundo afirma 

Guimarães (2008: 176).  

Nas análises com variáveis contínuas e dicotômicas, optou-se por usar o coeficiente 

de correlação bisserial pontual. Lira (2004: 91) coloca que esse coeficiente é derivado do 

coeficiente de correlação de Pearson e que o mesmo é indicado para os casos em que uma 

variável é dicotômica e a outra é contínua. O autor ainda coloca que os coeficientes são os 

mesmos, desde que se atribua valor 1 para as observações de uma categoria e 0 para a outra. 

0         Ausência de correlação 

+ 0,95         Correlação positiva forte 

+ 0,10         Correlação positiva fraca 

+ 0,50         Correlação positiva moderada 

+ 1,00         Correlação positiva perfeita 

- 0,95        Correlação negativa forte 

- 0,10         Correlação negativa fraca 

- 0,50          Correlação negativa moderada 

- 1,00        Correlação negativa perfeita 
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Dessa forma, o coeficiente ponto-bisserial pode ser interpretado da mesma maneira que o de 

Pearson, de acordo com a Figura 6.4.  

Por fim, também se fez uso do coeficiente de correlação phi, para análise entre 

variáveis dicotômicas e entre dicotômicas e dicotomizadas. Pestana e Gageiro (2008: 139) 

afirmam que esse coeficiente está baseado na estatística do qui-quadrado e que seus valores 

variam entre zero e um, sendo o 0 indicando ausência de relação e o 1 apontando relação 

perfeita.  

Além dos softwares Statistica e IBM SPSS, empregados para as análises estatísticas, 

também fez-se uso do software NVIVO, a fim de analisar as questões subjetivas dos 

questionários. Embora tenha-se ciência que esse tipo de pergunta oferece um pequeno potencial 

de análise, elas foram mantidas nos questionários porque se procurou não limitar as respostas 

dos entrevistados, buscando assim colocações espontâneas dos mesmos. As respostas foram 

processadas no software e obteve-se resultados de dois tipos: a obtenção da frequência das 

palavras ou a confecção de imagens ilustrativas – nuvens de palavras. 

É importante mencionar que, na ocasião da análise da frequência de palavras, muitos 

termos foram excluídos da avaliação. Artigos, preposições, pronomes e advérbios foram 

eliminados da apreciação porque não contribuem para o entendimento do cenário. Dessa forma, 

na maioria dos casos, as palavras consideradas são substantivos ou verbos. E ainda, em alguns 

casos, alguns substantivos também foram desconsiderados, por se tratarem de repetições da 

pergunta feita.  

No capítulo seguinte, todos os resultados obtidos através dos questionários aplicados 

serão expostos, de acordo com a metodologia aqui discutida.  

6.4. ABORDAGEM METODOLÓGICA QUALITATIVA 

A pesquisa científica na área das Ciências Humanas tem, grosso modo, fundamentos 

em duas posturas metodológicas, que, apesar de em muitos aspectos se confrontarem 

epistemologicamente, complementam-se e dão ferramentas adequadas ao pesquisador. Trata-

se da pesquisa quantitativa e qualitativa. Enquanto a primeira encontra seus pilares em uma 

visão positivista da ciência, esta possui um caráter direcional baseado na interpretação dos 

fenômenos. 

A metodologia qualitativa, no campo da Antropologia e da Sociologia, enxerga o 

homem como alguém que interpreta o mundo e que se difere dos objetos, o que leva o 
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pesquisador a se prontificar cientificamente de maneira específica e diferente do método 

positivista (Oliveira 2010). 

Tendo, assim, a interpretação como cerne dessa perspectiva metodológica, 

compreende-se que uma série de implicaturas, como a subjetividade, o contexto, o processo de 

coleta de informações e a própria condição de pesquisa, são forças externas à “naturalidade do 

objeto” e determinantes para a própria concepção do objeto de pesquisa. Nesse sentido, a 

pesquisa qualitativa trata-se de uma investigação direta dos fenômenos, na qual se observam 

indicações e variáveis de sua natureza. Esse contato direto e interativo remete-nos também ao 

que Godoy diz sobre “o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida” (Godoy apud 

Neves 1996: 1). 

A pesquisa qualitativa demonstra, assim, que a investigação sobre o fenômeno que 

reside entre os signos e seus significados, é determinada à inerência da perspectiva 

metodológica que o pesquisador adota, visto que ela lhe serve de visão de mundo e referencial 

epistemológico, também lhe concedendo ferramentas, métodos e objetivos claros à sua proposta 

investigativa. 

A pesquisa qualitativa se propõe a investigar variáveis e indicações que não seriam 

aferíveis por meio de uma metodologia que não computasse os aspectos emocional, ideológico, 

cultural e afetivo de uma sociedade. O objeto ao qual se debruça a abordagem qualitativa 

encontra-se em uma esfera fenomenológica que necessita de ferramentas específicas, coerentes, 

adequadas e funcionais à sua abordagem. Por fim, trata-se de um conjunto de técnicas 

interpretativas.  

Os métodos para uma pesquisa de abordagem qualitativa priorizam a interpretação dos 

dados observados pelo olhar acurado do pesquisador. O processo de formulação da pesquisa 

qualitativa se esboça em uma sequência de observação, descrição, decodificação e 

interpretação, criando sempre uma aproximação entre o pesquisador e seu objeto de estudo, 

entre o contexto/situação e o que se encontra vivo e, principalmente, entre a teoria e seu objeto. 

Quanto à cientificidade de um método, há que se considerar o que ponderam os 

positivistas e interpretacionistas, conforme descrito pelo autor a seguir:  

Há um conflito entre os positivistas e os interpretacionistas com relação à 

cientificidade ou não dos métodos de pesquisa que cada um defende. Para os 

primeiros, a pesquisa qualitativa é considerada subjetiva e não-científica, uma vez que 

não opera com dados matemáticos que permitem descobrir relações de causa e efeito 

no tratamento estatístico. Já para os segundos, o estudo da experiência humana deve 

ser feito, entendendo que as pessoas interagem, interpretam e constroem sentidos. Os 

que defendem essa postura criticam o posicionamento positivista, já que para eles até 
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que ponto uma abordagem que não se preocupa com a essência do seu objetivo pode 

ser encarada como sendo científica (Oliveira 2010: 2). 

Essa discussão põe em cheque a utilização isolada de um ou outro método, havendo a 

necessidade da confluência de métodos para contemplar satisfatoriamente o objeto de estudo. 

Nesse entendimento, uma pesquisa de abordagem qualitativa pode se utilizar de alguns dados 

quantitativos para embasar seus argumentos; por outro lado, uma pesquisa quantitativa pode 

ser limitada quando se entende que certas percepções transcendem os limites da estatística, uma 

vez que ao tratar com pessoas, algumas inferências estão fora do enquadramento matemático. 

Somente o olhar acurado do pesquisador pode, a partir de inferências, tecer interpretações. 

Mesmo existindo esse forte distanciamento entre as abordagens quantitativas e 

qualitativas, ambas podem se imbricar de forma complementar, contribuindo para a 

computação de dados e sua análise. De acordo com Neves (1996), enquanto a abordagem 

qualitativa detém-se ao processo social, o método qualitativo dá enfoque à estrutura social. 

Entretanto, uma pesquisa pode se edificar em etapas que exijam uma integração de ambas as 

metodologias quando, por exemplo, exige-se, primeiramente, nela uma interpretação 

diagnóstica de um fenômeno específico e sua explicação por meio da computação de seus 

determinantes. Neves (1996: 3) observa ainda que, “na fase da coleta de dados, a interação entre 

os dois métodos é reduzida, mas, na fase de conclusão, eles se completam”. Isso porque deve 

existir um enfoque metodológico em uma das duas abordagens, sendo a outra apenas 

complementar. Pontualmente, o mesmo autor apresenta alguns benefícios que a conjunção entre 

tais métodos pode garantir ao pesquisador: 

1. A possibilidade de congregar controle dos vieses (pelos métodos quantitativos) 

com compreensão da perspectiva dos agentes envolvidos no fenômeno (pelos 

métodos qualitativos); 

2. Possibilidade de congregar identificação de variáveis específicas (pelos métodos 

quantitativos) com uma visão global do fenômeno (pelos métodos qualitativos); 

3. Possibilidade de completar um conjunto de fatos e causas associados ao emprego 

de metodologia quantitativa com uma visão da natureza dinâmica da realidade; 

4. Possibilidade de enriquecer constatações obtidas sob condições controladas com 

dados obtidos dentro do contexto natural de sua ocorrência; 

5. Possibilidade de reafirmar validade e confiabilidade das descobertas pelo 

emprego de técnicas diferenciadas. 

Os métodos qualitativos assim podem ser enriquecidos por informações adquiridas por 

meio de uma abordagem quantitativa. E mesmo sem esse enriquecimento, a valoração de seus 

resultados é definida também pelo método como são feitas as aquisições dos dados. 



CAPÍTULO VI: MÉTODO 

138 

Primeiramente, pelo contato direto e pelo vínculo com seu objeto, grosso modo, já permitem 

que a veracidade da investigação esteja plena. 

De acordo com Godoy (apud Neves 1996: 5), de modo geral, a pesquisa qualitativa 

pode ser feita em três métodos: por meio de uma pesquisa documental, que consta no exame de 

registros escritos; de um estudo de caso, que se trata de um detalhamento profundo de uma 

unidade de estudo; ou de um método etnográfico, que envolve total imersão do pesquisador em 

uma comunidade a fim de diagnosticar ou explicar os significados de fenômenos através da 

observação e participação das atividades comunitárias.  

Sobre a pesquisa etnográfica, Wolcott (apud Oliveira, 2010) fala da existência de 

critérios utilizado por esse método: a redescoberta do problema em campo; a necessidade de o 

pesquisador ter uma experiência em distintas comunidades para que isso se reflita apuradamente 

em seu olhar investigativo; e a existência de um relatório etnográfico que apresente dados 

primários suficientes para interpretação. Por conseguinte, a esse método de pesquisa qualitativa 

o pesquisador não deve “hipotetizar” sobre o assunto que vai estudar, pois o próprio objeto 

apresentará circunstâncias que reformularão suas hipóteses. Segundo Oliveira (2010: 10), “a 

abordagem etnográfica permite a combinação de técnicas como, por exemplo: a observação, a 

entrevista, a história de vida, a análise de documentos, vídeos, fotos, testes psicológicos, etc.”. 

O estudo de caso é o método de excelência da pesquisa qualitativa. É o mais utilizado 

no campo das Ciências Humanas justamente por transcender o campo sócio-antropológico de 

pesquisa. Segundo Lüdke e André (apud Oliveira 2010: 11), esse é o estudo de um único caso, 

que deve ser “sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no 

desenvolver do estudo”. Ainda segundo os autores, é o tipo de estudo que objetiva à descoberta, 

com enfoque na interpretação do contexto a fim de “retratar a realidade de forma completa e 

profunda”. Oliveira (2010) conclui dizendo que tal método busca sempre a reformulação de 

pressupostos investigativos, transcendendo as próprias formulações que se encontram limitadas 

ou inadequadas: 

A preocupação desse tipo de pesquisa é retratar a complexidade de uma situação 

particular, focalizando o problema em seu aspecto total. O pesquisador usa uma 

variedade de fontes para coleta de dados que são colhidos em vários momentos da 

pesquisa e em situações diversas com diferentes sujeitos (Oliveira 2010: 12). 

As etapas existentes em um estudo de caso se apresentam em uma fase inicial 

exploratória seguida de uma identificação dos limites do problema a ser estudado para que seja 

feita, por fim, a análise dos dados. Na primeira fase, o objeto de pesquisa é definido juntamente 
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às questões e especificações que serão feitas sobre ele. Nessa fase, o pesquisador não deve se 

nortear por nenhuma hipótese a priori, o que não quer dizer que a seleção dos critérios, objeto 

e ferramentas para a pesquisa, não tenham sido feitos a fim de responder uma questão inicial. 

Em seguida, o pesquisador deverá coletar os dados por meio das ferramentas adequadas à sua 

investigação e, por fim, iniciar os estudos analíticos (presumindo seu caráter interpretativo) 

sobre o objeto. É importante salientar que tais etapas são feitas, na maioria das vezes, de forma 

simultânea esboçando o confronto existente entre a teoria e o empirismo (Ludke; André apud 

Oliveira, 2010: 14). 

As críticas que recaem sobre tais métodos são, geralmente as mesmas que são feitas à 

pesquisa qualitativa em geral. Fundamentam-se na questão interpretativa, que é o cerne dessa 

abordagem, e na subjetividade. A iminência de um erro provocado pelo esquecimento ou 

mesmo pela falta de atenção do pesquisador são aspectos que também devem ser levados em 

consideração. Além disso, a instabilidade metodológica provocada pela situação empírica, 

junta-se às críticas levantadas em relação à abordagem qualitativa, lembrando que o 

pesquisador de tal metodologia necessita de uma capacidade de integração analítica que seja 

norteada pela capacidade criadora e pela intuição, entendida como um resultado de sua 

formação teórica, que lhe propicia uma visão aguçada sobre a situação de pesquisa. 

Martins (2004: 295) afirma que a “metodologia qualitativa, mais do que qualquer 

outra, levanta questões éticas, principalmente, devido à proximidade entre pesquisador e 

pesquisados”, em que “se exige uma aproximação baseada na simpatia, confiança, afeto, 

amizade, empatia, etc.”. Tal característica esboça bem a questão da representatividade científica 

da pesquisa e a da subjetividade. O pesquisador deve se perguntar se seus questionamentos 

correspondem representativamente aos componentes de uma sociedade e se a generalização 

pode afetar tal aspecto. Quanto à subjetividade, até que ponto sua relação com seu objeto pode 

interferir na pesquisa e até que ponto essa questão traz à discussão a neutralidade em ciência. 

Trata-se de uma crítica que transcende a simples escolha entre pesquisa qualitativa e 

quantitativa, recaindo, então, em questionamentos epistemológicos. 

Vê-se então a pesquisa qualitativa como uma abordagem pautada na interpretação do 

mundo real. “A tarefa de dupla hermenêutica justifica-se pelo fato de os investigadores lidarem 

com a interpretação de entidades que, por sua vez, interpretam o mundo que os rodeiam” (Prus 

apud Oliveira 2010: 16). É necessário salientar também que o objeto das Ciências Humanas, 

para esse autor, são pessoas e suas atividades, que as considera como “agentes interpretativos 
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de seus mundos, mas também compartilham suas interpretações à medida que interagem com 

outros e refletem sobre suas experiências no curso de suas atividades cotidianas” .  

6.5. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

O sexto capítulo desta tese mostrou como se deu a pesquisa de campo realizada, assim 

como apresentou os instrumentos de coleta e forneceu informações sobre as posteriores análises 

de dados, tanto qualitativas como quantitativas.  

A primeira seção trouxe considerações preliminares, caracterizando a pesquisa feita 

como descritiva e quali-quantitativa. Já a segunda seção, mostrou que três questionários foram 

utilizados na pesquisa de campo, cada um tendo propósitos e púbicos diferenciados. De maneira 

resumida, pode-se dizer que o Questionário 1 foi aplicado junto aos coordenadores gerais dos 

Pontos de Cultura, com o propósito de coletar informações a respeito da realidade dos PCs. Já 

o Questionário 2 teve como alvo os coordenadores gerais, técnicos e pedagógicos e o seu intuito 

era investigar o nível de felicidade dos gestores dos Pontos de Cultura. Por fim, o Questionário 

3 foi direcionado aos beneficiados, com o objetivo de observar as atividades dos usuários, o 

impacto dos Pontos e o nível de felicidade deles. Essa seção ainda expôs que as amostras foram 

do tipo acidental, e que a quantidade de indivíduos entrevistados para os questionários foram 

95, 108 e 83, respectivamente.  

Na terceira seção, a abordagem de Barbetta et al. (2010) é evidenciada como 

pressupostos para a análise quantitativa dos dados. Os dados foram estudados com o auxílio de 

três softwares: Statistica, IBM SPSS e NVIVO. Entre as análises estatísticas realizadas, pode-

se ressaltar a estatística descritiva e as análises de correlação entre as variáveis. Em alguns 

questionamentos, também foram gerados gráficos cognitivos.  

Por fim, a quarta seção destacou a pesquisa qualitativa como ferramenta investigativa 

que considera o aspecto emocional, ideológico, cultural e afetivo de uma sociedade, a partir de 

questionamentos específicos, coerentes, adequados e funcionais relacionados ao fenômeno em 

estudo. 
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7. ANÁLISE 

O sétimo capítulo desta tese está organizado em cinco seções, sendo as três primeiras 

destinadas a exibir os resultados dos três questionários aplicados apresentando os dados obtidos 

através da pesquisa de campo realizada com os Pontos de Cultura. Nas referidas seções são 

apresentadas as estatísticas descritivas a partir dos três questionários, bem como as respectivas 

análises. A quarta seção exibe as análises bivariadas realizadas entre as variáveis, a fim de 

verificar as correlações entre elas. Por fim, a última parte expõe a síntese do capítulo. 

7.1. RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 1 

O Questionário 1 (Apêndice I) foi aplicado junto aos coordenadores dos Pontos de 

Cultura, com o objetivo de levantar informações distintas sobre a realidade desses locais. 

Devido à diversidade das perguntas, o questionário foi desmembrado em blocos, que agrupam 

questionamentos com o mesmo tema. Dessa forma, esta seção está organizada de acordo com 

os blocos do Questionário 1, a saber: perfil da amostra; atividades do Ponto de Cultura; processo 

seletivo e o convênio com a Fundarpe; infraestrutura; finanças; gestão; e público atendido e 

força de trabalho. 

Para esse instrumento de pesquisa, como já foi discutido na seção 6.2.2, determinou-

se que o tamanho da amostra seria de 95 pessoas. A seguir serão expostos os resultados obtidos 

através do Questionário 1.  

7.1.1. PERFIL DA AMOSTRA  

No primeiro momento do questionário, os entrevistados foram arguidos para levantar 

seu perfil. Dessa forma, foram feitas perguntas sobre a localidade onde o Ponto de Cultura está 

situado, assim como questionamentos sobre o coordenador do Ponto: sexo, idade, há quanto 

tempo trabalha nessa função, qual o regime de dedicação, a escolaridade e a capacitação na área 

cultural. 

A respeito da localização dos Pontos de Cultura, pode-se examinar a Figura 7.1, que 

mostra a distribuição dos Pontos prospectados nas doze Regiões de Desenvolvimento do Estado 

de Pernambuco.
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Figura 7.1 - Distribuição geográfica dos Pontos de Cultura entrevistados 

 

 

Sertão do Araripe 

4 entrevistados 
4, 21% da amostra 

Sertão do São Francisco 

8 entrevistados 
8, 42% da amostra 

Sertão de Itaparica 

2 entrevistados 
2, 11% da amostra 

Sertão Central 

3 entrevistados 
3, 16% da amostra 

Sertão do Moxotó 

5 entrevistados 
5,26% da amostra 

Sertão do Pajeú 

7 entrevistados 
7, 37% da amostra 

Agreste Meridional 

8 entrevistados 
8, 42% da amostra 

Agreste Central 

9 entrevistados 
9,47% da amostra 

Agreste Setentrional  

5 entrevistados 
5,26% da amostra 

Mata Sul 

5 entrevistados 
5,26% da amostra 

Mata Norte 

12 entrevistados 
12,63% da amostra 

Região Metropolitana 

27 entrevistados 
28, 42% da amostra 
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Conforme pode ser observado na Figura 7.1, as entrevistas ocorreram em todo o Estado 

de Pernambuco. A maior parte delas foi realizada na Região Metropolitana, visto que nessa área 

há a maior concentração de Pontos de Cultura do Estado. Agrupando as Regiões de 

Desenvolvimento em macrorregiões, verifica-se que 28,42% dos Pontos de Cultura pesquisados 

são da Região Metropolitana; 17,89% da Zona da Mata; 23,16% do Agreste; e 30,53% do 

Sertão. Sendo assim, é possível afirmar que a pesquisa contemplou toda a extensão do estado 

pernambucano.  

Os Pontos de Cultura estão distribuídos nos 64 municípios a seguir: Águas Belas, 

Aliança, Angelim, Araçoiaba, Arcoverde, Bom Conselho, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, 

Camaragibe, Canhotinho, Carnaíba, Caruaru, Chã Grande, Condado, Dormentes, Exu, Feira 

Nova, Ferreiros, Flores, Floresta, Garanhuns, Glória do Goitá, Goiana, Gravatá, Ibimirim, 

Igarassu, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Joaquim Nabuco, Lagoa Grande, Limoeiro, 

Macaparana, Manari, Mirandiba, Moreilândia, Nazaré da Mata, Olinda, Orobó, Ouricuri, 

Palmares, Parnamirim, Passira, Paudalho, Paulista, Pesqueira, Petrolândia, Petrolina, Pombos, 

Recife, Rio Formoso, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Maria da Boa Vista, São Bento do Uma, 

São Caetano, São José do Belmonte, Serra Talhada, Tabira, Tacaratu, Taquaritinga do Norte, 

Tracunhaém, Triunfo, Tuparetama e Vicência, contemplando 35% dos municípios de 

Pernambuco.  

Na Tabela 7.1, podem ser encontrados os números referentes a cada Região de 

Desenvolvimento. Nessa tabela, são expostas as quantidades de Pontos de Cultura existentes 

nas áreas e quantos foram pesquisados, assim como o percentual de cobertura. 

Conforme descrito na Tabela 7.1, as pesquisas foram realizadas em todas as 12 

Regiões de Desenvolvimento de Pernambuco, apresentando cobertura de pelo menos 58,70% 

em cada uma delas. Em alguns casos – como na Mata Sul, Agreste Central, Agreste 

Setentrional, Sertão do Pajeú, Sertão do Araripe e Sertão do Moxotó – todos os Pontos de 

Cultura foram analisados. A área com menor índice foi a Região Metropolitana, mesmo sendo 

aquela mais próxima ao entrevistador e, portanto, mais fácil de ser visitada. Tal fato ocorreu 

por não se ter conseguido entrar em contato com os coordenadores dos Pontos; outra 

justificativa se deu por não se ter conseguido agenda junto aos coordenadores, apesar de se ter 

total disponibilidade para atendê-los e outro coordenador se absteve de participar da pesquisa. 

Além disso, alguns Pontos não assinaram o convênio com a Fundarpe devido à inadequação do 

plano de trabalho às necessidades da instituição e devido ao conflito de interesses entre o 

elaborador do projeto e o proponente. 
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Região de Desenvolvimento 
Pontos de Cultura 

existentes 

Pontos de Cultura 

pesquisados 

Percentual de 

cobertura da Região 

Metropolitana 46 27 58,70% 

Mata Norte 14 12 85,71% 

Mata Sul 5 5 100,00% 

Agreste Meridional 9 8 88,89% 

Agreste Central 9 9 100,00% 

Agreste Setentrional 5 5 100,00% 

Sertão do São Francisco 9 8 88,89% 

Sertão do Pajeú 7 7 100,00% 

Sertão do Araripe 4 4 100,00% 

Sertão Central 4 3 75,00% 

Sertão de Itaparica 3 2 66,67% 

Sertão do Moxotó 5 5 100,00% 

Pernambuco  120 95  79,17% 

Tabela 7.1 - Pontos de Cultura pesquisados em cada Região de Desenvolvimento do Estado 

Ainda sobre o espaço geográfico, questionou-se a respeito da área onde os Pontos de 

Cultura estão alocados: rural ou urbana. A maioria dos coordenadores (65) respondeu que as 

atividades dos Pontos ocorrem em ambiente urbano, representando 68,42% da amostra. Os 

demais afirmaram que trabalhavam em área rural (26 respondentes – 27,37%), em área mista 

(3 respondentes – 3,16%) ou que as atividades não tinham localização fixa (1 respondente – 

1,05%). A Figura 7.2 oferece um gráfico com as informações sobre a área de localização dos 

Pontos de Cultura. 

 

Figura 7.2 - Área geográfica onde os Pontos de Cultura estão localizados 

Rural; 27,37%

Urbana; 68,42%

Sem localização 

fixa; 1,05%

Rural e Urbana; 

3,16%
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A amostra de coordenadores dos Pontos de Cultura é composta por 55 homens e 40 

mulheres, isto é, 57,89% do grupo é do sexo masculino, enquanto que 42,11% é do sexo 

feminino.  

Em relação à faixa etária dos coordenadores, constatou-se que a média de idade é de 

44,211 anos. O coordenador mais novo entre os Pontos apresenta 23 anos de idade, enquanto o 

mais velho tem 76 anos. O desvio padrão da idade dos líderes é alto, 13,038 anos, devido à 

considerável amplitude. Outras informações sobre este conjunto de dados podem ser 

encontradas na Tabela 7.2, que traz valores em anos. 

Dados válidos 95 

Média 44,211 

Mediana  44,000 

Moda 46,000 

Frequência da moda  7 

Valor mínimo 23 

Valor máximo 76 

Menor quartil 34 

Maior quartil  52 

Desvio padrão  13,038 

Tabela 7.2 - Informações sobre a idade dos coordenadores dos Pontos de Cultura 

 

Figura 7.3 - Idade dos coordenadores dos Pontos de Cultura 

Conforme visualizado na Tabela 7.2 e na Figura 7.3, observa-se que a idade não é fator 

de interferência para exercer a função de coordenador de Pontos de Cultura. Pode-se inferir daí 

que a motivação para se trabalhar com a cultura independe de faixa etária. 

A respeito do tempo na função de coordenador de Pontos de Cultura, como descrito 

na Tabela 7.3, todos os valores estão expressos em meses, dos quais a média de meses na 
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posição de líder dos PCs é um pouco maior que 26 meses. O menor valor declarado foi de 0 

meses, pois o coordenador assumira recentemente o cargo, e o maior foi de 4 anos.  

Dados válidos 95 

Média 26,126 

Mediana 27,000 

Moda 26 

Frequência da moda 10 

Valor mínimo 0 

Valor máximo 48 

Menor quartil 18 

Maior quartil 34 

Desvio padrão 11,173 

Tabela 7.3 - Informações sobre o tempo na função de coordenador dos Pontos de Cultura 

Sobre esse tema também foi construído um gráfico, encontrado na Figura 7.4, a fim de 

apresentar as porcentagens. As respostas foram agrupadas em classes, determinadas em 

intervalos de 10 meses. De acordo com o gráfico, pode-se verificar que 29,47% dos 

coordenadores assumiram essa função há pelo menos 31 meses e que apenas 15,79% há menos 

de 10 meses. Os dados evidenciam que as pessoas que estão à frente dos Pontos de Cultura são 

experientes, visto que trabalham há um considerável tempo nessa função.  

 

Figura 7.4 - Tempo na função de coordenador dos Pontos de Cultura 

Ainda sobre as atividades dos coordenadores, foi questionado sobre suas jornadas de 

trabalho, ou seja, sobre o tempo dedicado aos Pontos de Cultura. 33 líderes afirmaram que se 

dedicam integralmente a esse trabalho, representando 34,74% do total. Os demais 62 

coordenadores dividem seu tempo entre as atividades dos Pontos de Cultura e suas profissões. 

Esses dados sugerem a necessidade de exercer outra atividade profissional para custear suas 

despesas pessoais. Não há como se dedicar exclusivamente ao fazer cultural quando a 

necessidade financeira constitui-se fator de peso. 
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O nível de escolaridade dos coordenadores também foi analisado e os resultados 

podem ser verificados na Figura 7.5. Todos os entrevistados são alfabetizados dez dos quais 

(10,53%) possuem a oitava série do Ensino Fundamental completo enquanto 17 (17,89%) deles 

cursaram o Ensino Médio e 68 (71,58%) ingressaram na faculdade.  

 

Figura 7.5 - Escolaridade dos coordenadores entrevistados dos Pontos de Cultura 

Constata-se pelos dados da Figura 7.5, um alto grau de escolaridade dos 

coordenadores, fato que sinaliza sua capacidade em melhor compreender as rotinas 

operacionais do Ponto. Tal fato corrobora a complexidade dos procedimentos exigidos pela 

Fundarpe para a gestão do Ponto. Embora sejam pessoas esclarecidas, em termos de formação 

educacional, as dificuldades enfrentadas na gestão dos Pontos possivelmente estão relacionadas 

ao fato de a Fundarpe não oferecer treinamento satisfatório para o exercício da gestão do Ponto, 

ou seja, capacidade e conhecimento para assimilar os procedimentos os coordenadores têm, o 

que lhes falta é treinamento. 

Em relação ao conhecimento dos líderes dos PCs, também foi indagado se eles já 

haviam efetivado algum curso ou capacitação na área cultural. 68 deles já tinham realizado esse 

tipo de atividade, o que representa 72,34% do grupo. Entre os cursos e capacitações citados, 

pode-se ressaltar “Elaboração de projetos culturais”, oferecido pela Fundarpe e cursado por 25 

coordenadores; “Empreendedorismo cultural”, ofertado pelo SEBRAE e assistido por 5 líderes; 

“Gestão cultural”, citado por 11; e “Produção cultural”, apontado por 7 entrevistados. Diante 

de tais informações, pode-se perceber que os coordenadores dos Pontos de Cultura, em sua 

grande parte, são pessoas qualificadas para exercerem tal função. 
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7.1.2. ATIVIDADES DOS PONTOS DE CULTURA 

Nesta subseção apresentam-se os resultados dos questionamentos a respeito das 

atividades que são realizadas nos Pontos de Cultura e abordam-se as instituições responsáveis 

pelas atividades antes dos Pontos de Cultura serem estabelecidos, o tempo de funcionamento 

dos PCs, os temas dos trabalhos realizados, os objetivos das ações e seus respectivos alcances, 

assim como as contribuições que os Pontos levam para as comunidades.  

Antes do surgimento dos Pontos de Cultura nas comunidades, na maioria dos casos, 

outras entidades já realizavam suas atividades nesse local. Somente em três deles os trabalhos 

eram inéditos. Foi questionado aos coordenadores, portanto, quem era o responsável por essas 

atividades. Alguns responderam mais de uma opção, por essa razão obteve-se 100 respostas.  

 

Figura 7.6 - Responsáveis pelas atividades oferecidas pelo Ponto de Cultura, antes da abertura 

Como se pode verificar no resultado acima, 56% das respostas apontaram que os 

trabalhos dos Pontos de Cultura eram conduzidos por associações, enquanto que 18% 

responderam que eram geridos por grupos artístico-culturais; 2% dos coordenadores 

responderam que as atividades eram realizadas pela própria comunidade, 4% deles, que eram 

por pessoas físicas e 17% afirmaram que outras entidades eram as responsáveis. Os resultados 

apontam a necessidade de uma vinculação do Ponto de Cultura a uma entidade a exemplo de 

associação. No universo de 95 pontos de cultura, a maioria das atividades, como se viu, eram 
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realizadas por associações e grupos artístico-culturais, e não individualmente ou mesmo por 

comunidades; isso significa que o trabalho realizado por associações oferece melhores 

condições para a atuação dos Pontos de Cultura.  

Sobre o tempo no qual tais atividades são realizadas, seis coordenadores não souberam 

responder. A Tabela 7.4 oferece informações sobre o período em que são realizados os 

trabalhos assumidos pelos Pontos de Cultura para as 89 respostas obtidas.  

Dados válidos 89 

Média 312,112 

Mediana  204,000 

Moda Múltiplas  

Frequência da moda  4 

Valor mínimo 24 

Valor máximo 1282 

Menor quartil 120 

Maior quartil  360 

Desvio padrão  310,458 

Tabela 7.4 - Informações sobre o tempo de atividades 

Todos os valores da Tabela estão expressos em meses. O período de atividade mais 

curto é o de dois anos, enquanto o mais longo apresenta mais de 106 anos. Devido a essa grande 

disparidade, o desvio padrão para essa variável é alto: 310,458 meses.  

Para melhor visualização dos dados desta tabela, construiu-se um gráfico (Figura 7.7), 

no qual se apresenta o tempo de existência das instituições em que as atividades dos Pontos de 

Cultura são prestadas, alocadas em classes com intervalos de dez anos.  

 

Figura 7.7 - Tempo de execução das atividades 

Verifica-se na figura que a maioria das atividades é oferecida entre um intervalo de 

onze e vinte anos – 34,83%.  Em segundo lugar, está o período de até dez anos: 25,84%. Cabe 

ressaltar que uma parte considerável (13,48%) realizou as atividades há pelo menos cinquenta 
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anos. Conclui-se que, para se tornar Ponto de Cultura, faz-se necessária a existência de uma 

entidade que já desenvolva alguma atividade relacionada à cultura.  

Dentro do assunto das atividades prestadas pelos Pontos de Cultura, ainda foi 

questionado o tema relacionado aos trabalhos oferecidos pelos Pontos. As temáticas são bem 

distintas, mas mostram uma tendência maior para a música, a dança, as manifestações populares 

e o artesanato. A Figura 7.8 apresenta um gráfico com os temas e suas respectivas porcentagens. 

Nessa pergunta, os coordenadores eram livres para assinalar quantas respostas fossem 

necessárias, resultando em um total de 428 retornos. Diante dos dados coletados, pode-se 

afirmar que o tema mais frequentemente trabalhado entre os Pontos de Cultura é a música 

(citado 60 vezes), seguido da dança (56), manifestações culturais (53) e artesanato (49).  

 

Figura 7.8 - Temas nos quais os Pontos de Cultura realizam suas atividades 

Os resultados apontam para a grande diversidade cultural alcançada pelo Programa. 

Os coordenadores dos Pontos de Cultura também foram interrogados a respeito dos 

objetivos das ações que são praticadas dentro dos Pontos de Cultura, assim como o alcance de 

tais metas. Foram perguntados os três principais objetivos dos trabalhos, em ordem de 

importância. Os resultados desses questionamentos são apresentados em seguida.  

Sobre o principal objetivo das atividades dos PCs, as respostas foram variadas. 

Percebe-se, no entanto, que duas finalidades foram citadas mais vezes: valorização da cultura 

local (25) e fortalecimento da produção cultural local (18). Pode-se dizer, portanto, que há uma 

preocupação dos líderes dos Pontos em estimular a produção cultural das comunidades. Não se 

pode dizer o mesmo da preocupação com a produção audiovisual e a capacitação/formação 

artística.  Infere-se que a não prioridade conferida a esses objetivos possivelmente está 
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relacionada à ideia que se têm “o artista nasce pronto” e o fazer arte independe do aparato 

tecnológico. Os resultados para essa pergunta podem ser visualizados na Figura 7.9.  

Quanto ao alcance dessas metas, as respostas não são animadoras e podem ser 

constatadas na Figura 7.10, em que 39 dos entrevistados (41,05%) responderam que o principal 

objetivo do Ponto de Cultura foi alcançado minimamente, enquanto que 54 deles (56,84%) 

disseram que o alcance foi parcial. Apenas um respondente afirmou que a meta foi totalmente 

alcançada.  

 

Figura 7.9 - Objetivo das ações dos Pontos de Cultura por ordem de importância - 1º lugar  

 

Figura 7.10 - Alcance dos objetivos das ações dos Pontos de Cultura - 1º lugar 

Conforme melhor visualizado na Figura 7.10, um quantitativo significativo dos 

coordenadores apresentou um resultado negativo em relação ao alcance das metas. Tal fato 

possivelmente deve-se ao repasse das parcelas, 79% dos Pontos receberam apenas a primeira 

parcela de recursos para que desenvolvessem as atividades propostas. 
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Sobre o segundo principal objetivo dos PCs, os líderes também foram dispersos com 

suas respostas, fato que pode ser verificado na Figura 7.11. Neste caso, no entanto, aparecem 

outras metas mais significativas: empoderamento de públicos específicos (14), 

desenvolvimento da cidadania / autoestima (13) e fortalecimento da produção cultural local 

(12); 4,21% dos coordenadores não souberam responder a pergunta.  

 

Figura 7.11 - Objetivo das ações dos Pontos de Cultura por ordem de importância - 2º lugar 

O alcance do segundo principal objetivo dos PCs também apresenta uma realidade 

desanimadora. Assim como as metas do primeiro lugar, a maioria destacou que seus objetivos 

foram parcialmente alcançados (50,53%), seguido de minimamente alcançado (46,32%). Neste 

caso, todavia, nenhum coordenador respondeu que o objetivo foi totalmente alcançado. A 

Figura 7.12 trata desse questionamento. Os resultados para minimamente alcançado são 

bastante significativo. Possivelmente o não cumprimento das metas pretendidas se deve ao fato 

da descontinuidade do pagamento das parcelas. Alguns Pontos procuram manter as atividades, 

mas sem recursos do Programa isso fica inviável ou o conseguem com muita dificuldade. 

Quanto ao alcance do terceiro e último objetivo avaliado, tem-se novamente uma 

dispersão nas respostas, como mostra a Figura 7.13. As metas mais citadas foram o 

desenvolvimento da cidadania/autoestima (15), empoderamento de públicos específicos (11) e 

geração de renda (10); 14 dos coordenadores não souberam identificar o terceiro mais 

importante objetivo das atividades nos Pontos de Cultura.  
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Figura 7.12 - Alcance dos objetivos das ações dos Pontos de Cultura - 2º lugar 

 

Figura 7.13 - Objetivo das ações dos Pontos de Cultura por ordem de importância - 3º lugar 

Dados sobre o alcance dos objetivos de terceiro lugar podem ser visualizados na Figura 

7.14. A figura mostra que a maior parte dos Pontos de Cultura tiveram seus objetivos 

minimamente atingidos (42), acompanhados dos parcialmente atingidos (39). Há uma maior 

porcentagem de coordenadores que não souberam responder, mas isso se deve pela dificuldade 

em identificar os objetivos de terceiro lugar, como se pode verificar na Figura 7.13. Nesse caso, 

3 líderes afirmaram que os objetivos foram totalmente alcançados, o índice mais elevado dentre 

as três finalidades apontadas. Cabe registrar que, embora não tenham conseguido alcançar a 

meta dos dois primeiros objetivos, esses coordenadores afirmam ter conseguido alcançar as 

metas do terceiro objetivo. Possivelmente isso se deu porque para eles houve maior facilidade 

no cumprimento de tais metas, pela estrutura e organização da instituição proponente. 
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Figura 7.14 - Alcance dos objetivos das ações dos Pontos de Cultura - 3º lugar 

Diante dos resultados apresentados, pode-se assegurar que os objetivos das ações dos 

Pontos de Cultura são bastante distintos e que, em sua maioria, tais metas foram parcialmente 

ou minimamente alcançadas.  

Por fim, ainda a respeito das atividades dos PCs, questionou-se aos líderes sobre a 

contribuição dessas instituições para a comunidade. Visto que a pergunta foi formulada de 

forma aberta, os resultados tiveram que ser analisados através do software NVIVO. 

Inicialmente, obteve-se a frequência de palavras das respostas, para identificar aquelas mais 

mencionadas pelos gestores. O resultado pode ser visto na Tabela 7.5, que evidencia a citação 

das palavras “cultura”, “jovens”, “comunidade” e “local”.  

Palavra Contagem 

Cultura 26 

Jovens 22 

Comunidade 18 

Local 16 

Valorização 12 

Resgate 11 

Autoestima 10 

Geração 9 

Renda 9 

Identidade 8 

Tabela 7.5 - Frequência de palavras: contribuição dos Pontos de Cultura para a comunidade 

A grande incidência da palavra “jovens” faz perceber a atenção que os Pontos de 

Cultura têm dado a esse grupo da sociedade, assim como a alusão à palavra “comunidade” 

revela a intenção de se trabalhar em prol do conjunto, e não a favorecer apenas o 

desenvolvimento individual.     

Além da frequência dos termos, construiu-se também uma nuvem de palavras, que traz 

as palavras mais citadas e evidencia aquelas com maior expressão para os entrevistados. A 
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nuvem de palavras para o questionamento da contribuição dos PCs nas comunidades pode ser 

observada na Figura 7.15.  

 

Figura 7.15 - Nuvem de palavras: contribuição dos Pontos de Cultura para a comunidade 

Como se pode inferir na figura acima, há uma confluência de palavras de alta carga 

semântica, as quais, analisadas isoladamente, têm grande significado. Já observadas em 

conjunto, pode-se potencializar a sua representatividade. Dessa forma se conclui que os Pontos 

de Cultura contribuem para a valorização da juventude e da cultura local.  

Vale salientar que alguns depoimentos corroboram a contribuição dos pontos de 

culturas para a comunidade, que pode ser inferida das seguintes expressões por eles utilizadas, 

quais sejam: “elevação da autoestima (...) eles se sentiam mortos e agora se sentem vivos”; 

“resgate da cultura local”; “geração de renda”;  “tirar o jovem da ociosidade”; “retirou crianças 

da condição de vulnerabilidade social”; “mudança para melhor, no comportamento das crianças 

e jovens da comunidade”; “deu vida as crianças, aos jovens e, de certa forma, aos pais... à 

família de um modo geral”;  “fortalecimento da cultura/identidade local”; “fortalecimento do 

protagonismo juvenil”; “depoimentos de pais indicam a mudança de comportamento dos jovens 

para melhor”; “reconhecimento por parte do Estado, do fazer cultural local”; “o jovem como 

agente multiplicador: o jovem recebe a capacitação e tem que repassar para a sua comunidade”; 

“fez com que o município valorizasse a sua identidade cultural”; “empoderamento dos jovens”; 

“ressignificou o sentido da comunidade: fomos vistos sem ser pelo lado da marginalidade”; 

“mudança de olhar”; “tirar o estigma da violência e do tráfico de drogas da comunidade”; 

“inserir pessoas em espaços que antes não figuravam”.  
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Diante de tanta demonstração de positividade em relação aos Pontos de Cultura, pode-

se verificar o reconhecimento dos entrevistados quanto à sua importância não somente no 

âmbito econômico, como também no aspecto sociocultural.  

7.1.3. PROCESSO SELETIVO E CONVÊNIO COM A FUNDARPE 

Acerca do convênio com a Fundarpe e do seu processo seletivo, perguntou-se aos 

coordenadores dos pontos o motivo pelo qual os Pontos de Cultura resolveram se candidatar ao 

edital.  Foi dada liberdade aos entrevistados para optar por mais de uma resposta e, por essa 

razão, obteve-se 176 retornos. A opção mais citada foi a “busca de recursos para as atividades” 

(45), seguida de “ampliação de atividades já realizadas” (43). A resposta “preservar / valorizar 

memórias” também foi escolhida por 26 líderes. Todas as respostas obtidas para esse 

questionamento podem ser observadas na Figura 7.16.  

 

Figura 7.16 - Motivações para se candidatar como Ponto de Cultura 

Diante do resultado apresentado nessa Figura 7.16, pode-se verificar que a alternativa 

que obteve maior expressividade foi “outras motivações”. Sendo assim, considerou-se 
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pertinente uma análise mais detalhada das respostas, cujo exame, com a ajuda do NVIVO, 

revelou não haver resultados expressivos na frequência de palavras.  

A Tabela 7.6 oferece as palavras que foram mais mencionadas e suas respectivas 

contagens; através dela percebe-se que nenhum termo foi utilizado por mais de oito 

coordenadores. Tal fato mostra que os motivos que levaram os líderes a se candidatarem como 

Pontos de Cultura realmente são muito diversos. Os resultados mais relevantes, no entanto, 

mostram a tentativa de fortalecer as atividades realizadas e o reconhecimento do trabalho. 

Palavra Contagem 

atividades 8 

cultura 8 

fortalecer 8 

reconhecimento 6 

trabalho 6 

jovens 5 

local 5 

desenvolvidas 4 

melhorar 4 

música 4 

Tabela 7.6 - Frequência de palavras: outras motivações para se candidatar como Ponto de Cultura 

É cabível registrar que alguns depoimentos apresentam quais foram suas respectivas 

motivações, a saber: “retirar jovens das drogas e prostituição”; “valorização da cultura local”; 

“fugir da cultura do palco, uma ação voltada para a base”; “tirar crianças e jovens da rua”; “a 

experiência bem sucedidas de pontos da região”; “dar um caráter mais técnico às ações 

desenvolvidas”; “fortalecer manifestações existentes”; “empoderamento popular”; “consolidar 

as atividades desenvolvidas”; “resgatar vidas através da música”; “reconhecimento do nosso 

fazer”.  

Conforme já pontuado, foram muitas as motivações para que as instituições pudessem 

se tornar Pontos de Cultura. Havia uma preocupação em atender as necessidades de crianças e 

jovens como também das atividades já executadas por essas instituições. 

Quanto ao tempo de aprovação do edital dos Pontos de Cultura, 4 coordenadores não 

se sentiram aptos a responder essa pergunta. Tem-se, portanto, 91 dados válidos sobre esse 

assunto. As várias informações sobre o tempo de aprovação dos editais podem ser consultadas 

na Tabela 7.7 (valores em meses). O tempo médio da admissão é de quase 30 meses, cuja 

maioria ocorreu há 36 meses – 36 meses é a moda, declarada por 16 coordenadores.  

A Figura 7.17 expõe o tempo decorrido desde a aprovação do edital em intervalos de 

doze meses. De acordo com a imagem, percebe-se que apenas 8 Pontos tiveram seus editais 

aprovados há menos de um ano; a maioria dos PCs foram admitidos há 25 e 36 meses.  
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Dados válidos 91 

Média 29,308 

Mediana  29,000 

Moda 36 

Frequência da moda  16 

Valor mínimo 4 

Valor máximo 48 

Menor quartil 24 

Maior quartil  36 

Desvio padrão  9,793 

Tabela 7.7 - Informações sobre o tempo de aprovação do edital dos Pontos de Cultura 

 

 

Figura 7.17 - Tempo desde a aprovação do edital dos Pontos de Cultura 

Após a aprovação dos editais, os coordenadores tiveram que formalizar os seus 

convênios com a Fundarpe. Dessa forma, eles também foram questionados sobre há quanto 

tempo existe esse convênio. A Tabela 7.8 traz informações sobre esse assunto, e apresenta 

valores em meses. São 92 dados válidos porque três gestores não souberam responder. A média 

do período contratual é de 25 meses, sendo o valor mínimo declarado de um mês e o máximo 

de 48 meses.  

Dados válidos 92 

Média 25,022 

Mediana  27,000 

Moda 9 

Frequência da moda  8 

Valor mínimo 1 

Valor máximo 48 

Menor quartil 13 

Maior quartil  34 

Desvio padrão  11,148 

Tabela 7.8 - Informações sobre tempo do convênio entre os Pontos de Cultura e a Fundarpe 
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Com a aprovação dos editais, fazia-se necessário a assinatura dos contratos e outros 

procedimentos como, por exemplo, a abertura de uma conta bancária para o repasse dos 

recursos. Vale destacar que aconteceram dois Editais, no primeiro foram selecionados 80 

Pontos e no segundo 40 Pontos, o que justifica um intervalo temporal entre dois agrupamentos 

de Pontos. O tempo do vínculo do Ponto de Cultura com a Fundarpe também é tema da Figura 

7.18. Essa figura mostra o período do convênio em intervalos de doze meses. Assim como na 

aprovação dos editais, o intervalo mais assinalado foi o de 25 a 36 meses – nesse caso, por 46 

coordenadores. Diferente da aprovação dos editais, no entanto, o segundo período mais citado 

foi o de até um ano, por 25% dos entrevistados.  

 

Figura 7.18 - Tempo do convênio entre os Pontos de Cultura e a Fundarpe 

Na ocasião do edital, os coordenadores tiveram que desenvolver um plano de trabalho 

para a Fundarpe. Por isso, os líderes foram questionados sobre o responsável pela elaboração 

do projeto, classificando em ordem de importância. Com as entrevistas, percebeu-se que foi 

difícil para os gestores informarem os segundos e terceiros lugares; nesses casos, 59% e 97% 

dos coordenadores não souberam responder, respectivamente. A Figura 7.19 oferece os detalhes 

sobre os retornos obtidos com a pergunta. Para o primeiro lugar, 45 coordenadores afirmaram 

ter sido eles os responsáveis pela elaboração do projeto de trabalho, juntamente com a equipe 

dos Pontos de Cultura; outros 27 asseguraram que fizeram o trabalho sozinho, enquanto 15 

disseram ter contado com o auxílio de consultores autônomos.  

Questionou-se também quem foi o responsável por todo o restante do processo de 

elaboração do projeto de trabalho – formatação e redação. Nessa ocasião, os coordenadores 

puderam escolher mais de uma opção e, portanto, obtiveram-se 104 respostas. O resultado foi 

bem semelhante ao da pergunta anterior: a maioria (37) indicou os coordenadores e a equipe 

dos Pontos como maiores contribuintes, seguidos dos coordenadores apenas (35), em terceiro, 

foram citados os consultores autônomos (20).  As demais respostas podem ser consultadas na 

Figura 7.20.   
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Figura 7.19 - Responsável pela elaboração do projeto de trabalho, por ordem de importância 

 

Figura 7.20 - Responsável geral pela elaboração, formatação e redação do projeto de trabalho 

Ainda sobre os projetos de trabalho, indagou-se sobre as dificuldades enfrentadas para 

a sua elaboração. Os gestores poderiam optar por mais de uma resposta e, ao final, foram 

obtidos 135 retornos; 21,48% dos coordenadores afirmaram que não tiveram qualquer tipo de 

problema, como pode ser examinado na Figura 7.21. As três principais dificuldades apontadas 
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foram o “excesso de exigências da Fundarpe” (19), a “exigência de muitos documentos” (16) e 

a “compreensão do edital” (14).  

 

Figura 7.21 - Dificuldades na elaboração do Projeto de Trabalho 

Cabe ressaltar que 37 dos entrevistados afirmaram ter tido outras dificuldades 

diferentes daquelas apontadas no questionário. Sendo assim, optou-se por analisar essas 

respostas com o NVIVO, que ofereceu como retorno a frequência de palavras encontrada na 

Tabela 7.9. As dificuldades apontadas mais vezes pelos gestores foram a elaboração da planilha 

de custo e a falta de prática em colocar as ideias no papel. O problema realmente parece estar 

na planilha financeira, obstáculo relatado por mais da metade dos coordenadores. Além do mais, 

muitos também encontraram problemas para redigirem o documento para a Fundarpe. 

Palavra Contagem 

planilha 11 

custo 9 

fundarpe 5 

ideias 5 

financeiras 3 

escrita 3 

Tabela 7.9 - Frequência de palavras: outras dificuldades encontradas na elaboração do Projeto de Trabalho 
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Para minimizar esse tipo de dificuldade, a Fundarpe realizou treinamentos para a 

elaboração dos Projetos de Trabalho. Perguntou-se, portanto, se os coordenadores fizeram parte 

de tal capacitação: 58 (61,05%) e os gestores afirmaram ter participado de tal evento. 

Nesse contexto, os coordenadores foram questionados sobre qual a avaliação que eles 

dariam para esse curso promovido pela Fundarpe. Já que a pergunta foi aberta, houve a 

necessidade de analisar as respostas através do NVIVO. Gerou-se, portanto, a frequência das 

palavras, que pode ser observada na Tabela 7.10.  

Palavra Contagem 

bom 9 

esclarecedor 9 

dúvidas 5 

projeto 5 

superficial 5 

válido 5 

programa 4 

Tabela 7.10 - Frequência de palavras: avaliação do curso promovido pela Fundarpe 

De acordo com a maioria dos gestores, o curso promovido pela Fundarpe pode ser 

avaliado como bom, esclarecedor e válido. Uma minoria, entretanto, considerou o curso 

superficial. Aqueles que avaliaram positivamente o curso acreditam que ele foi importante 

porque esclareceu dúvidas, assim como facilitou a elaboração do projeto e da prestação de 

contas. Por outro lado, alguns colocaram que a abordagem do curso foi geral, não atendendo às 

particularidades dos Pontos. Além disso, afirmou-se que a equipe era pouco capacitada, que o 

curso poderia ter aprofundado mais o conteúdo e que o tempo de duração não foi suficiente. 

Vale destacar que o curso promovido pela Fundarpe foi oferecido à época do lançamento do 

primeiro edital, o qual tinha por finalidade oferecer informações gerais. 

7.1.4. INFRAESTRUTURA DOS PONTOS DE CULTURA 

A infraestrutura dos Pontos de Cultura também foi avaliada através do questionário 

aplicado. Nesse tema, duas perguntas foram feitas. A primeira era referente à situação dos bens 

nos quais os pontos estão sediados e os resultados podem ser consultados na Figura 7.22.  

Observando a imagem, pode-se verificar que a maioria dos locais onde estão sediados 

os Pontos são estabelecimentos próprios, ocorrendo em 46 casos. Pode-se ainda evidenciar o 

número significativo de bens alugados: 21. Os demais imóveis onde estão instalados os Pontos 

de Cultura foram cedidos por outras entidades ou pessoas físicas.  
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Figura 7.22 - Situação do imóvel ou bem móvel onde estão sediados os Pontos de Cultura 

A segunda pergunta foi em relação ao acesso dos Pontos de Cultura a alguns serviços 

de infraestrutura. A maioria dos PCs têm acesso à água encanada e energia elétrica, havendo 

apenas 12 locais sem disponibilidade de água e 6 sem energia. Dos Pontos entrevistados, 55 

possuem internet banda larga, 26 têm telefone fixo e 7 contam com TV a cabo. A síntese das 

respostas obtidas para essa pergunta pode ser vista na Figura 7.23. Com relação ao acesso à 

internet, a declaração de possuir internet banda larga não significa que a totalidade informada 

(55 Pontos) possua equipamento necessário para acesso permanente à internet, o que só 

acontece com mais frequência nos Pontos da região metropolitana. Já nos pontos localizados 

no interior do Estado de Pernambuco, a dificuldade de acesso à internet é imensa. Os 

coordenadores têm acesso à internet por intermédio de outros meios, não necessariamente no 

espaço físico dos PC’s. 

 

Figura 7.23 - Acesso à infraestrutura dos Pontos de Cultura 
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7.1.5. FINANÇAS DOS PONTOS DE CULTURA  

Os coordenadores foram indagados a respeito das finanças dos Pontos de Cultura. 

Nesse contexto, fizeram-se perguntas sobre aspectos financeiros, tais como o repasse de 

recursos oriundos da Fundarpe, geração de renda aos beneficiários e apoios monetários de 

outras instituições. Os resultados obtidos para esses questionamentos são apresentados a seguir.  

Num primeiro momento, pesquisou-se sobre o dinheiro repassado pela Fundarpe aos 

Pontos de Cultura. Sendo assim, foi perguntado inicialmente há quanto tempo os PCs vêm 

recebendo esse recurso, ou seja, qual o tempo desde a primeira parcela paga. Não foram todos 

os gestores que souberam responder a essa pergunta, tendo-o feito apenas 92 deles. Por essa 

razão, a Tabela 7.11, que traz informações sobre o tempo do primeiro repasse de recursos da 

Fundarpe, só apresenta 92 dados válidos.  

Dados válidos 92 

Média 21.978 

Mediana  24.000 

Moda 9 

Frequência da moda  15 

Valor mínimo 0 

Valor máximo 48 

Menor quartil 10 

Maior quartil  31 

Desvio padrão  11.564 

Tabela 7.11 - Informações sobre o tempo do primeiro repasse de recursos da Fundarpe 

De acordo com a Tabela 7.11, pode-se verificar que a média de tempo de recebimento 

dos recursos é de quase 22 meses. Alguns coordenadores ainda não receberam nenhuma 

parcela, por isso há um valor mínimo de 0 meses. No sentido oposto, há aqueles que recebem 

o benefício há 48 meses – tempo máximo declarado. Pode-se ressaltar ainda o período de nove 

meses do recebimento da primeira parcela, apontado por 9 gestores.  

Observando a Figura 7.24, percebe-se que 34,78% dos Pontos de Cultura receberam o 

seu primeiro apoio financeiro advindo da Fundarpe num período inferior a um ano; 18,48% dos 

Pontos num período entre 13 e 24 meses, 40,22% entre 25 e 36 meses. A menor parcela de PCs 

recebeu seu primeiro recurso em um tempo maior que 36 meses: 6,52%. Como destacado 

anteriormente, deve-se observar a existência de dois editais, que justificam a discrepância de 

tempo do primeiro repasse de recursos. 
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Figura 7.24 - Tempo do primeiro repasse de recursos da Fundarpe 

Questionou-se também sobre o número total de parcelas já recebidas até o momento 

da entrevista. Nesse caso, um coordenador declarou que ainda não tinha recebido nenhuma 

parcela da Fundarpe (1,05%), 75 ganharam apenas uma parcela (78,95%) e 19 já auferiram duas 

parcelas (20%). É importante lembrar que o número máximo de parcelas concedidas pela 

Fundarpe é de três, que somam um valor total de R$ 180.000,00. Diante de tais números, 

portanto, pode-se afirmar que 20% dos Pontos já receberam o valor de R$ 120.000,00 e quase 

80% deles ganharam só o primeiro repasse de R$ 60.000,00. 

A respeito de quando foi realizado o repasse da última parcela, 44 dos coordenadores 

responderam que ocorreu no último ano. Três líderes não souberam responder e dois afirmaram 

que ainda não receberam nenhum repasse. Interessante destacar que, em pergunta anterior, 

apenas um coordenador havia declarado que nunca teria recebido o apoio da Fundarpe. 

Analisando a Figura 7.25 ainda pode-se concluir que 16,84% dos entrevistados disseram ter 

recebido a última parcela num período entre 13 e 24 meses; 28,42% entre 25 e 36 meses; e 

3,16% entre 37 e 48 meses.  

 

Figura 7.25 - Tempo do último repasse de recursos da Fundarpe 
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Uma ocorrência corriqueira é o atraso da Fundarpe no repasse dos recursos aos Pontos 

de Cultura, como pôde ser constatado nesta pesquisa. 71 dos coordenadores abordados 

revelaram que já passaram por esse tipo de situação, representando 74,74% da amostra.  

Devido ao grande volume de atrasos, é interessante investigar os motivos pelos quais 

eles acontecem. Nesse questionamento, os gestores estavam livres para optar por mais de uma 

resposta e por isso foram obtidos 106 retornos. Conforme pode ser apurado na Figura 7.26, as 

duas principais razões para os atrasos são a “demora da Fundarpe para avaliar os documentos 

do PC” e a “solicitação de maiores esclarecimentos por parte da Fundarpe”. Tais respostas 

foram dadas por 26 e 28 líderes, respectivamente. 

 

Figura 7.26 - Razões para o atraso no repasse dos recursos da Fundarpe 

Percebe-se, no entanto, ainda de acordo com a Figura 7.26, que a opção “outras razões” 
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citaram principalmente questões políticas, a equipe reduzida da Fundarpe para avaliar a 

documentação, o extravio e a falta de documentos, o excesso de burocracia, alterações nos 

planos de trabalho dos Pontos e a desorganização da Fundarpe. Com relação à referência a 
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questões políticas, os coordenadores dos Pontos estavam se referindo às mudanças que 

ocorreram no cenário político estadual e nacional, com a reeleição do governo estadual e a 

modificação da presidência do Brasil, que apesar de ser do mesmo partido anterior não deu 

continuidade imediata às ações existentes no MinC. Outra questão política a que se referem os 

coordenadores é a suspeita de desvios de recursos que aconteceram na Fundarpe, que não cabe 

ser levantado aqui e sim pelas autoridades competentes. 

Palavra Contagem 

políticas 7 

equipe 6 

documentos 5 

falta 5 

burocracia 4 

plano 4 

trabalho 4 

desorganização 3 

documentação 3 

extravio 3 

Tabela 7.12 - Frequência de palavras: outros motivos para o atraso no repasse de recursos da Fundarpe 

Algumas respostas obtidas nesse questionamento merecem destaque: “Excesso de 

burocracia”; “Falta de reconhecimento dos governantes pelo trabalho cultural desenvolvido 

pelas pessoas”; “Falta de vontade política”; “Questão política > Reorientação política do 

MinC”; “Falta de estrutura e capacidade técnica da Fundarpe”; “Falta de informação e interesse 

por parte da Fundarpe”; “Desorganização da Fundarpe”; “Quando a Fundarpe resolvia analisar 

a nossa documentação, as certidões negativas já estavam espiradas e voltava tudo para o início”; 

“Falta de equipe na Fundarpe para analisar as prestações de conta”; “Equipe pequena na 

Fundarpe para acompanhar os Pontos”; “Desencontro de informações > A Fundarpe dava uma 

orientação e depois a modificava”. Observa-se que as reclamações direcionadas à Fundarpe 

existem, mas os Pontos também reconhecem a sua fragilidade, como demonstrado a seguir: 

“Dificuldade com a documentação devido à inexperiência com projetos culturais”; “Falta de 

uma pessoa do Ponto para acompanhar a prestação de conta”; “O Ponto mudou o plano de 

trabalho”; “Falta de informação para efetuar a prestação de conta”; “Após a assinatura do 

contrato, foi efetuada uma adequação do plano de trabalho e apareceu à necessidade de recolher 

INSS e ISS dos oficineiros e isto não estava previsto nas despesas do Ponto”; “A documentação 

da associação estava atrasada”; “Temos que dividir a responsabilidade do atraso com a 

Fundarpe. Nós sabemos a nossa arte do bordado, a burocracia nós não entendemos”. 

Não é difícil imaginar que esses atrasos nos repasses dos recursos causaram impactos 

na gestão dos Pontos de Cultura. Dessa forma, indagou-se aos coordenadores que impactos 
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foram esses. 49 líderes informaram que a consequência mais relevante dos atrasos dos recursos 

foi a descontinuidade das atividades dos Pontos de Cultura. Uma síntese das respostas 

concedidas para esse questionamento pode ser vista na Figura 7.27.  

 

Figura 7.27 - Impacto do atraso no repasse dos recursos da Fundarpe 

Visto que a opção “outros impactos” foi mencionada por 20,39% dos entrevistados, 

optou-se também por analisar tais respostas detalhadamente, através do NVIVO.  De acordo 
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empregados foram “atividades” e “manter”. 
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Tabela 7.13 - Frequência de palavras: outros impactos do atraso dos recursos 

Em face dos atrasos nos recursos, alguns dos coordenadores optaram por manter as 

atividades dos Pontos de Cultura normalmente. Outros afirmaram que o atraso trouxe 
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equipamentos a serem adquiridos pelos PCs e o enfraquecimento das atividades. São 

apresentadas a seguir outras respostas que demonstram a insatisfação com o atraso dos recursos: 

“abalou a credibilidade”; “gerou expectativa nos alunos, instrutores e, de repente, para tudo”; 

“criou expectativa na comunidade”; “desmotivação dos mestres”; “interrupção do 

desenvolvimento emocional dos alunos”; “causou desconfiança na comunidade com relação 

aos integrantes do grupo”, entre outras. 

Um fato que merece destaque é a quebra de confiança da comunidade com relação aos 

coordenadores dos Pontos que são lideranças locais. Os integrantes da comunidade não têm a 

percepção de que a culpa da interrupção dos trabalhos não se deve integralmente aos 

coordenadores e sim à Fundarpe. Um depoimento que chamou atenção foi o de um coordenador 

que afirmou que não tinha condições de comprar nenhum objeto para a sua residência com 

recursos próprios, que os vizinhos o acusavam de ter comprado uma cadeira de balanço com o 

dinheiro do Ponto e que o coordenador estava roubando.  

Ainda dentro da temática das finanças dos Pontos de Cultura, os líderes foram 

questionados sobre os responsáveis pelas prestações de contas exigidas pela Fundarpe. A Figura 

7.28 oferece informações sobre essa pergunta.  

 

Figura 7.28 - Responsável pela prestação de contas exigida pela Fundarpe 
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Os dois principais responsáveis indicados foram o próprio coordenador do Ponto de 

Cultura (54) ou um contador (40), que não pertence à equipe do PC. Em 21 Pontos, a prestação 

de contas do repasse recebido ainda não tinha sido realizada na ocasião das entrevistas. Merece 

destaque a proibição existente no Edital do não pagamento a um profissional da área de 

contabilidade para efetuar a prestação de contas. Os contadores que fazem a prestação de conta 

de alguns Pontos são contratados pela instituição à qual o Ponto está vinculado, ou são 

voluntários para tal fim.  

Quanto à geração de renda, os coordenadores ainda foram interrogados se os Pontos 

de Cultura oferecem algum tipo de geração de renda aos beneficiados. Dos 95 coordenadores 

entrevistados, 48 deles (50,53%) responderam que sim e os 47 restantes (40,47%) disseram que 

não.  Os primeiros confirmaram a existência de geração de renda, pois em seu plano de trabalho 

havia oficinas que proporcionavam oportunidade de geração de renda. Já o grupo que respondeu 

negativamente baseou-se em sua proposta sociocultural de trabalho, portanto sem a 

preocupação com a geração de renda. 

Sobre a forma de geração dessa renda, houve 63 respostas (48 coordenadores 

responderam, mas alguns deles deram mais de uma resposta porque há casos nos quais a renda 

provém de mais de uma fonte).  A Figura 7.29 demonstra o percentual de respostas obtidas. A 

maior parte dos líderes citou a venda de artesanatos (19) e a venda de ingressos de concertos 

musicais (15).  

 

Figura 7.29 - Produtos / serviços que geram renda para os beneficiados 
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Sobre as demais formas de auferir renda para os beneficiários foram citadas as 

seguintes situações: aluguel do espaço do Ponto, elaboração de oficinas, bordados em golas e 

adereços para o maracatu rural, confecção de fantasias, aulas de frevo, participação em grupos 

musicais ou bandas militares e trabalho em programas governamentais.  

A renda dos Pontos de Cultura também pode vir de outras fontes, que não sejam da 

venda de produto ou serviço ou da Fundarpe. Em alguns casos, o apoio financeiro pode ser 

oriundo de outras instituições e isso foi questionado aos coordenadores. Sete pontos recebem 

esse tipo de colaboração, representando 7,37% do total, sinalizando com isso que um percentual 

mínimo consegue esse tipo de apoio externo. 

Quatro desses pontos afirmam que a colaboração é proveniente das Prefeituras 

Municipais, os demais recebem apoio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru 

– FAFICA, do Banco do Nordeste do Brasil ou da aprovação de projetos em outros editais. As 

contribuições recebidas são distintas, tendo valores fixos ou variáveis. Em um dos casos 

referidos, por exemplo, o auxílio é feito através do pagamento das contas mensais de água e 

energia elétrica. Em outras situações, há o pagamento de um montante mensal, de R$ 300 ou 

R$ 13.900,00. Enfim, a geração de renda dos Pontos de Culturas vai depender de muitos fatores, 

entre os quais, o plano de trabalho e as parcerias celebradas. 

7.1.6. GESTÃO DOS PONTOS DE CULTURA  

A administração dos Pontos de Cultura pelos coordenadores é fundamental para o seu 

desempenho, uma vez que o sucesso ou o insucesso das ações desses Pontos dependem da 

eficiência e eficácia dos gestores. 

 Questionados sobre a gestão, houve retorno de 95 coordenadores dos Pontos de 

Cultura os quais responderam perguntas a respeito da gestão das suas instituições. Nesse 

contexto, indagou-se sobre o apoio da Fundarpe; principais impactos, resultados e dificuldades 

dos Pontos; divulgação das atividades; articulação com outros PCs e entidades; participação em 

fóruns; e adoção do Cultura Digital. Os resultados são discutidos em seguida.  

Uma das perguntas feitas aos líderes era sobre o tipo de ação que eles esperavam da 

parte da Fundarpe, com o objetivo de auxiliar na gestão dos Pontos de Cultura. Os 

coordenadores eram livres para escolher quantas opções julgassem necessárias e, por essa razão, 

foram obtidas 146 respostas. Os resultados podem ser vistos na Figura 7.30, que mostra as duas 
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respostas mais apontadas: Cursos para treinar equipe (33 citações) e Envio de equipe da 

Fundarpe para assessoria na gestão (40 menções). 

 

Figura 7.30 - Ações esperados por parte da Fundarpe para auxiliar na gestão dos Pontos de Cultura 

Ainda de acordo com a Figura 7.30, pode-se verificar que a opção “outras orientações” 

foi a mais referida dentre as demais; por esse motivo optou-se por analisar essa questão 

detalhadamente, com o auxílio do software NVIVO pelo qual se verificou a frequência de 

palavras das respostas concedidas, conforme demonstrado na Tabela 7.14, a seguir.  

Palavra Contagem 

presente 18 

conta 4 

funcionário 4 

prestação 4 

treinamento 4 

verba 4 

acompanhar 3 

atendimento 3 

auxiliar 3 

liberação 3 

Tabela 7.14 - Frequência de palavras: outras ações esperadas por parte da Fundarpe 
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utilização da verba disponibilizada, um maior acompanhamento dos projetos e o auxílio na 

divulgação daquilo que está sendo produzido pelos Pontos. 

Entre as sugestões apontadas pelos coordenadores sobre o que se esperava da Fundarpe 

destacam-se: “agilizar a resposta das dúvidas apresentadas pelos Pontos”; “cumprir o que está 

no contrato: As pessoas correram atrás para aprender, não houve acomodação”; “acompanhar 

o projeto”; “treinar para o processo de prestação de conta”; “maior aproximação com os 

Pontos”. 

Há uma constante reclamação dos coordenadores com relação à demora da Fundarpe 

em responder às demandas dos Pontos, devido ao número pequeno de servidores que trabalham 

em atendimento aos Pontos. No contrato celebrado entre as partes existe uma cláusula prevendo 

a capacitação para a gestão dos Pontos, tal treinamento nunca aconteceu. A informação que os 

coordenadores passaram foi da existência de oficinas dentro da programação do Festival 

Pernambuco Nação Cultural. Há um consenso que esse tipo de capacitação não atente às 

necessidades dos Pontos por acontecer durante um período festivo e ser bastante superficial. O 

que se pode inferir é a necessidade de uma ação mais pontual da parte da Fundarpe, ou seja, um 

atendimento personalizado pois cada Ponto tem suas especificidades. 

Durante o trabalho de campo, foi uma constante ouvir dos coordenadores que a 

Fundarpe em momento algum esteve presente: “na assinatura do contrato nos foi prometido 

visitas técnicas, orientação e fiscalização, até hoje esperamos”.  

Observe-se um depoimento que chamou a atenção: “Vejo a Fundarpe em uma situação 

de ser ajudada e não de ajudar ninguém”. Com isso refletimos sobre a situação a que chegou a 

relação entre a Fundarpe e Pontos de Cultura, que contrasta com a filosofia do Programa Cultura 

Viva. 

Em relação aos principais impactos e resultados obtidos desde a criação dos Pontos de 

Cultura, os coordenadores também puderam escolher mais de uma opção, obtendo-se 184 

retornos. As quatro consequências mais citadas foram uma “maior interação com a 

comunidade” (22), “maior visibilidade do Ponto” (20), “inclusão social (18)” e “ampliação das 

atividades realizadas” (17). A alternativa “outros impactos/resultados” foi a mais mencionada 

pelos líderes (80), representando 43,48% das respostas. A Figura 7.31 oferece informações 

adicionais sobre essa questão.  



CAPÍTULO VII: ANÁLISE 

176 

 

Figura 7.31 - Principais impactos/resultados desde a criação dos Pontos de Cultura 

Visto que a opção “outros” foi massivamente citada, optou-se por fazer uma análise 

de tais respostas através do NVIVO, cujo resultado pode ser visto na Tabela 7.15.  
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Tabela 7.15 - Frequência de palavras: outros impactos/resultados desde a criação dos Pontos de Cultura 
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dos grupos trabalhados”; “fortalecimento institucional”; “mudanças no comportamento dos 

jovens e dos hábitos culturais das comunidades”; “reconhecimento dos trabalhos dos Pontos” e 

“resgate dos indivíduos em situação de vulnerabilidade”.  Para melhor visualização das palavras 

mais frequentes mencionadas pelos entrevistados, segue a nuvem de palavras (Figura 7.32) que 

simboliza os principais resultados obtidos pelos Pontos de Cultura. 

 

Figura 7.32 - Nuvem de palavras: principais impactos/resultados desde a criação dos Pontos de Cultura 

Como se pode observar, essas palavras resumem as expressões que mais se 

destacaram: “Mudança comportamental nos jovens”; “Processo de alteridade, a juventude está 

mais confiante”; “Elevação da autoestima dos jovens da região”; “Conscientizar a comunidade 

que somos capazes de conseguir algo”. De acordo com essas opiniões, observa-se que os Pontos 

de Cultura têm um papel fundamental de empoderamento comunitário, em especial junto aos 

jovens.  

 Cabe registrar mais algumas alternativas sugeridas pelos coordenadores, referentes 

aos impactos causados pelos Pontos de Culturas:  “Movimentou a cena cultural do município, 

nós temos uma cidade rica em artistas e o Ponto proporcionou o conhecimento desses artistas”; 

“Articular as manifestações culturais locais para um amadurecimento do fazer cultural”; 

“Reconhecimento por parte dos poderes públicos do trabalho existente”; “Aumentou o censo 

crítico da comunidade, criticar o que não estava correto”; “Os beneficiados se sentiram vivos, 

os olhos deles brilharam”. 

Diante do que foi dito, percebe-se a importância dos Pontos com relação às 

manifestações culturais existentes e com a valorização da cultura local, como também para o 

desenvolvimento do senso crítico dos indivíduos.  
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Considera-se importante destacar alguns depoimentos que chamaram a atenção 

durante a pesquisa empírica: “Perdi três crianças para as pedras24”, referindo-se a três 

adolescentes que sucumbiram por conta do uso do crack; “Recuperação de crianças em risco 

social” e “Resgate de vidas” são depoimentos marcantes, sobretudo o primeiro em que uma 

coordenadora lamenta ter perdido integrantes de seu Ponto para uma das drogas mais violentas. 

Isso mostra a pertinência da criação de políticas públicas culturais, a exemplo dos Pontos de 

Cultura, para que haja redução da exposição de jovens às mazelas contemporâneas.  

Os coordenadores também foram indagados sobre as principais dificuldades que 

enfrentam na gestão dos Pontos. Nesse questionamento era possível escolher mais de uma 

resposta e, por essa razão, obteve-se 160 retornos. A Figura 7.33 traz os resultados e, como 

podem ser observadas, as dificuldades mais citadas foram: “excesso de exigências jurídico-

legais” (28 menções) e “falta de orientação da Fundarpe” (24 alusões). 

 

Figura 7.33 - Principais dificuldades encontradas na gestão dos Pontos de Cultura 

Ainda de acordo com a Figura 7.33, percebe-se que o percentual de “outras 

dificuldades” foi bastante significativo, sendo apontado por quase 40% dos entrevistados. 

Sendo assim, procurou-se analisar mais profundamente essa resposta, a partir do NVIVO.  A 

avaliação com o software permitiu que a Tabela 7.16 fosse criada, evidenciando que as duas 

palavras mais mencionadas pelos coordenadores foram “prestação” e “falta”.  

Neste caso, as outras dificuldades apontadas pelos Pontos de Cultura estão 

relacionadas à prestação de contas exigida pela Fundarpe. Outro obstáculo é a falta de alguns 

                                                           
24 Forma como o crack, subproduto da cocaína, é conhecido popularmente. 
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elementos importantes, tais como: comunicação, esclarecimentos da Fundarpe, internet, e 

experiência em gestão. Como tais problemas foram bastante expressivos nos resultados, os 

mesmos aparecem em destaque na nuvem de palavras criada pelo NVIVO, que pode ser 

observada na Figura 7.34. 

Palavra Contagem 

prestação 11 

falta 10 

ausência 5 

custear 5 

estrutura 5 

pessoa 5 

transporte 4 

análise 3 

atraso 3 

ações 3 

Tabela 7.16 - Frequência de palavras: outras dificuldades encontradas na gestão dos Pontos de Cultura 

 

 

Figura 7.34 - Nuvem de palavras: outras dificuldades encontradas na gestão dos Pontos de Cultura 

Os gestores ainda citaram como problemas a ausência da Fundarpe, a impossibilidade 

de custear uma pessoa para ficar fixa nos Pontos, a estrutura insatisfatória das unidades, o atraso 

na análise das prestações de conta e a deficiência em transportes para desenvolver as ações dos 

Pontos. 

Sobre os problemas na gestão dos Pontos, seguem-se alguns depoimentos relevantes: 

“a comunidade cobra a continuidade das ações, ficando o Ponto de mãos atadas esperando a 

boa vontade da Fundarpe”; “a demora existente entre a análise de uma prestação de conta e a 

liberação da parcela seguinte ocasiona a quebra do ritmo de trabalho”; “a Fundarpe não tem 

equipe para dar encaminhamento aos processos, as questões dos Pontos parecem ficar em 

último lugar nas prioridades”. 
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Outro sério problema apresentado tem relação com o procedimento de compra de 

material, como efetuar uma compra, em 2012, de um produto orçado no momento da elaboração 

da proposta ao edital, em 2008, quando não existe a possibilidade de reajuste.  

Outros depoimentos relevantes: “Os participantes do Ponto não tinham experiência em 

gestão cultural e cometeram uma série de erros na prestação de conta e tudo indica que a 

Fundarpe extraviou a prestação de conta entregue”; “temos que dividir a responsabilidade no 

atraso de recursos com a Fundarpe. Nós sabemos a nossa arte do bordado, a burocracia nós não 

entendemos”. “O Programa está cheio de detalhes desnecessários, foi um copia e cola do MinC 

para a Fundarpe e não consertaram nada”.  

A partir desses depoimentos entende-se que os referidos coordenadores admitem a 

fragilidade existente, mas consideram que tal dificuldade seria facilmente contornada com uma 

capacitação eficiente. Sobre os detalhes no Programa, o coordenador destacou a imensa falha 

cometida pelo convênio celebrado entre Fundarpe e MinC.   

Tais dificuldades já apareceram desde a época em que os Pontos de Cultura estavam 

ligados diretamente ao MinC. Pensava-se que com a estadualização dos Pontos essas 

dificuldades fossem suprimidas. Como, no entanto, acabar com os problemas se nada foi feito 

no sentido de extingui-los? O MinC tinha conhecimento dos empecilhos existentes, detectados 

na pesquisa realizada no decorrer dos anos de 2007 e 2008 pelo Ipea e Fundaj e com os 

resultados publicados em 201025. Ainda assim deram continuidade ao Programa sem os devidos 

ajustes.   

Na sequência da pesquisa empírica, também foram levantados os problemas 

enfrentados atualmente pelos Pontos de Cultura. Para atender a essa questão, os coordenadores 

foram convidados a apontar os problemas vivenciados em ordem de importância, indicando três 

deles. Em primeiro lugar, 27 líderes afirmaram que o maior problema está no atraso do repasse 

de recursos da Fundarpe, enquanto 17 disseram ser a complexidade dos procedimentos exigidos 

(formulários e prestações de contas). Cabe ressaltar que 33 gestores expuseram que os 

problemas encarados são distintos dos apontados pelo questionário. A Figura 7.35 oferece o 

resultado para essa pergunta.  

Em segundo lugar, os coordenadores apontaram como problemas a complexidade dos 

procedimentos (16) e a falta de orientação do MinC/ Fundarpe para os procedimentos gerais 

(11). Importante salientar que 12 gestores não souberam responder a essa pergunta e 39 

                                                           
25 Cf. Silva e Araújo: 2010 
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afirmaram passar por outros problemas. Através da Figura 7.36 podem-se verificar os 

resultados obtidos.  

 

Figura 7.35 - Maiores problemas enfrentados hoje pelos Pontos de Cultura - 1º lugar 

 

 

Figura 7.36 - Maiores problemas enfrentados hoje pelos Pontos de Cultura - 2º lugar 

Em terceiro e último lugar, alguns gestores tiveram dificuldades em identificar os 

problemas enfrentados e, por essa razão, 37 se abstiveram da resposta. A dificuldade mais 

apontada nessa situação foi a falta de orientação do MinC/Fundarpe para os procedimentos 
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gerais, lembrada por 14 dos coordenadores. A Figura 7.37 mostra todas as informações a 

respeito.  

 

Figura 7.37 - Maiores problemas enfrentados hoje pelos Pontos de Cultura - 3º lugar 

Ao levar em consideração as três respostas sobre os problemas enfrentados pelos 

Pontos de Cultura – 1º, 2º e 3º lugares, pode-se chegar a algumas conclusões: a primeira delas 

é que o percentual de “não soube responder” foi aumentando no decorrer das perguntas: 1, 12 

e 37 retornos, respectivamente; a segunda é que o percentual de outros problemas foi alto para 

os dois primeiros lugares: 33 e 39; por fim, entende-se que, com alguma oscilação de prioridade 

apontados, os maiores problemas enfrentados pelos Pontos de Culturas são: atraso no repasso 

dos recursos, complexidade dos procedimentos e falta de orientação da Fundarpe. 

Para melhor entendimento desse resultado, optou-se por avaliar minuciosamente os 

outros problemas que não constaram das alternativas disponibilizadas no questionário, por meio 

do NVIVO.   

Cabe ressaltar que as duas respostas foram examinadas em conjunto, não havendo 

distinção entre os 1º, 2º e 3º lugares. Como pode ser visualizado a partir da Tabela 7.17, um 

grande problema enfrentado pelos Pontos é a falta de algum componente, quais sejam: espaço 

físico, comprometimento, estrutura, pessoal de apoio, material, instrutores e condições 

financeiras.  Outro problema bastante citado foi o espaço físico inadequado para as atividades 

dos PCs.  

Os termos mais citados também podem ser visualizados pela nuvem de palavras na 

Figura 7.38. Os entrevistados ainda mencionaram problemas na comunicação com a Fundarpe, 

4,21% 4,21% 2,11%
7,37%

14,74%

6,32%
2,11%

20,00%

38,95%

0%

10%

20%

30%

40%

50%



CAPÍTULO VII: ANÁLISE 

183 

abandono por parte da Fundarpe, falta de funcionário fixo nos Pontos, o não recebimento de 

auxílio transporte e as dificuldades no pagamento de contas. 

Palavra Contagem 

falta 25 

espaço 14 

comunicação 6 

abandono 5 

funcionário 5 

inadequado 5 

atividades 4 

auxílio 4 

cultura 4 

pagamento 4 

Tabela 7.17 - Frequência de palavras: outros problemas enfrentados hoje pelos Pontos de Cultura 

 

Figura 7.38 - Nuvem de palavras: outros problemas enfrentados hoje pelos Pontos de Cultura 

Diante da identificação dos problemas e dificuldades enfrentados, questionaram-se 

quais seriam as ações a serem tomadas para potencializar o papel dos Pontos de Cultura. Os 

coordenadores estavam autorizados a escolherem mais de uma opção e, por isso, foram obtidas 

224 respostas. As ações mais mencionadas foram: simplificação de procedimentos (36), maior 

comunicação institucional (26), capacitação para as equipes dos Pontos (22) e mecanismos de 

apoio à comercialização dos produtos culturais (21).  

Infere-se que a burocracia em torno da prestação de contas, com o preenchimento de 

formulários, etc, constitui-se em um entrave ao desenvolvimento dos trabalhos nos respectivos 

Pontos de Cultura. Isso justifica a opção da simplificação dos procedimentos como uma das 

soluções para o problema. Houve uma reclamação geral quanto à falta de comunicação entre a 

Fundarpe e os Pontos. A presença da Fundarpe no desenvolvimento das ações é requerida de 

grande parcela dos coordenadores. Considera-se pertinente a capacitação da equipe dos pontos 

para realizar os procedimentos burocráticos. Foi apontada como ação potencializadora dos 
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Pontos, a comercialização de seus produtos, isto é, eles consideram a importância da 

participação da Fundarpe como mediadora desse processo. 

Por meio da Figura 7.39 é possível visualizar todas as respostas recebidas desse 

questionamento.  

 

Figura 7.39 - Ações que podem potencializar o papel dos Pontos de Cultura 

Visto que a opção “outras ações” teve um grande destaque por parte dos líderes (66 

menções), acreditou-se ser necessária a análise através do NVIVO.  O exame da frequência de 

palavras revela que os termos “assistência”, “cultura” e “ações” foram os mais citados pelos 

entrevistados, como pode ser conferido na Tabela 7.18.  

Palavra Contagem 

assistência 31 

cultura 13 

ações 10 

formação 8 

rede 8 

divulgação 5 

espaço 5 

atividades 4 

festivais 4 

priorizar 4 

Tabela 7.18 - Frequência de palavras: outras ações que podem potencializar o papel dos Pontos de Cultura 

Verificou-se a pertinência de uma maior assistência por parte da Fundarpe para 

potencializar os Pontos.  Os líderes dos Pontos de Cultura acreditam que, com um maior apoio 
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dessa instituição, em termos de assistência, e também maior valorização, monitoração e 

divulgação de suas ações, os seus trabalhos podem-se tornar mais expressivos e efetivos.  

Outras ações relatadas: divulgação das atividades dos Pontos, manutenção e concessão 

de espaço físico, garantia de que os PCs participem dos festivais do Estado, priorização dos 

Pontos nas ações da Fundarpe, melhoria na comunicação e aumento da equipe de funcionários 

da Fundarpe que cuidam dos Pontos. A Figura 7.40 oferece uma nuvem de palavras sobre esse 

assunto.  

 

Figura 7.40 - Nuvem de palavras: outras ações que podem potencializar o papel dos Pontos de Cultura 

Outros depoimentos interessantes sobre as ações que potencializariam o papel dos 

Pontos foram os seguintes: “maior fiscalização (presença) e menos burocracia”; “fiscalizar a 

ação e não a documentação”; “participação da Fundarpe de maneira constante”; “visitas 

constantes da Fundarpe”; “a Fundarpe agilizar a resposta das dúvidas apresentadas pelos 

Pontos”; “equipe presencial da Fundarpe para orientar os procedimentos”; “retomar o projeto 

com uma capacitação para efetuar a prestação de conta”; “treinamento em prestação de conta”; 

“promover encontros para discutir o processo”; “conhecer as regiões onde atuam os Pontos”; 

“mais clareza com relação aos procedimentos”.  

Como se pode absorver das impressões dos coordenadores, as críticas relacionadas à 

Fundarpe são constantes: falhas de comunicação, ausência da instituição gestora do Programa 

e de capacitação. Cabe destacar um depoimento que demonstra a dificuldade da Fundarpe em 

gerir o processo: “A Fundarpe nunca ultrapassou a cidade de Arcoverde, que é a porta de entrada 

do Sertão... nunca esteve na região, a não ser quando tem algum Festival. Fora isso, para ver os 

Pontos de perto, nunca veio”. 

Os líderes também foram questionados a respeito da adequação dos aspectos jurídicos, 

institucionais e gerenciais à filosofia do Programa Cultura Viva. A maioria dos coordenadores 
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(54) acredita que tais aspectos são razoavelmente adequados, enquanto que 28 consideram 

inadequados e 9 bem adequados. Cabe ressaltar que oito gestores não souberam responder à 

pergunta. Os percentuais das respostas podem ser vistos na Figura 7.41. 

 

Figura 7.41 - Adequação dos aspectos jurídicos, institucionais e gerenciais à filosofia do Programa Cultura Viva 

O resultado dessa indagação aponta para uma adequação dos aspectos jurídicos, 

institucionais e gerenciais à filosofia do Programa Cultura Viva, que envolve autonomia, 

protagonismo e empoderamento. O Estado brasileiro não estava preparado para uma relação 

tão aberta com a classe cultural, cujo campo sempre estava à disposição da classe dominante. 

Para a classe dominada restavam as dificuldades, os rigores das leis e as humilhações. Os Pontos 

de Cultura são uma tentativa de romper a barreira existente entre Estado e sociedade dominada, 

através da construção de um Estado radicalmente democrático e republicano. Essa tentativa está 

bem configurada na opinião dos coordenadores dos Pontos (56,84%) que consideram uma 

razoável adequação dos aspectos jurídicos, institucionais e gerenciais à filosofia do Programa.  

Sobre a divulgação dos Pontos de Cultura, procurou-se saber que meios eram 

utilizados. Para essa questão, os coordenadores podiam escolher mais de uma opção, portanto, 

foram obtidas 256 respostas. A Figura 7.42 informa sobre os retornos recebidos e através dela 

pode-se ver que os meios mais citados foram o boca-a-boca (50); os eletrônicos, e-mails e 

website (32); a distribuição de folders, cartazes, panfletos, cartilhas (54); e as rádios 

comunitárias (31). Esclareça-se que um dos gestores afirmou não fazer nenhum tipo de 

divulgação do PC.  Essa divulgação faz-se necessária para chamar atenção da comunidade à 

existência de atividades relacionadas à cultura que, por muitas vezes, passam despercebidas. 

Além disso, serve para alertar o poder público local sobre a presença de ações culturais, 

geralmente relegadas a um segundo plano. 
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Figura 7.42 - Meios de divulgação das atividades dos Pontos de Cultura 

Outro tema discutido com os líderes foi a respeito das articulações realizadas. Da 

totalidade de entrevistados, 72,63% responderam que têm parcerias com outros Pontos de 

Cultura, enquanto 27,37% não o fazem.  Para os 69 gestores que afirmaram exercer tal parceria 

questionaram-se quais fatores geraram essas articulações, listando os motivos em ordem de 

importância. Essa articulação com outros Pontos considera-se de grande valia porque 

proporcionaria a formação de uma rede de Pontos de Cultura, através da qual o Programa se 

potencializaria. Isso seria uma grande teia, na qual todos os Pontos estariam interligados. Tal 

fato não se observa na prática. O que se pode afirmar é que existe uma aproximação entre pontos 

possivelmente motivada por laços de amizade ou por troca de experiências, como se pode inferir 

na questão seguinte quando a escolha recaiu sobre a alternativa que aponta como fator 

motivacional de articulações o conhecimento prévio que os coordenadores tinham com outros 

Pontos de Cultura, bem como a troca de experiência nas atividades meio, o que se configura 

uma relação motivada por interesses comuns. 

A opção “conhecimento prévio das pessoas dos outros Pontos” apontou na pesquisa 

com os coordenadores como maior fator motivador da articulação (41), seguido da “troca de 

experiências nas atividades meio” (15). Podem-se visualizar todas as respostas na Figura 7.43.  

Apontou-se como segundo fator motivador “troca de experiências nas atividades 

meio” (21), seguido de “conhecimento prévio de pessoas do Ponto” (14). Nessa situação, 19 

pessoas disseram que não saberiam responder, mais de 27% dos entrevistados. Maiores detalhes 

podem ser encontrados na Figura 7.44. 
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Figura 7.43 - Motivação para as articulações com outros Pontos de Cultura - 1º lugar 

 

 

Figura 7.44 - Motivação para as articulações com outros Pontos de Cultura - 2º lugar 

Por fim, aponta como terceiro ponto motivador a opção “não soube responder”, ou 

seja, 58 deles (84%) expuseram que não saberiam responder à pergunta. Isso possivelmente se 

deu pela dificuldade de os coordenadores detalharem as motivações nesse nível. Todos os 

resultados podem ser vistos na Figura 7.45.  
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Figura 7.45 - Motivação para as articulações com outros Pontos de Cultura - 3º lugar 

Ainda sobre o tema das articulações com outros PCs, aqueles que mantêm as parcerias 

também responderam sobre os objetivos dessas articulações. 69 coordenadores, portanto, 

responderam a essa pergunta, obtendo-se um total de 113 retornos, visto que os mesmos 

poderiam escolher mais de uma opção. Os dois objetivos mais referidos foram a “realização de 

atividades em conjunto” (40 menções) e o “compartilhamento de dúvidas e experiências 

relativas ao Programa” (53 alusões). A realização de atividades em conjunto é uma maneira de 

potencializar o papel dos Pontos envolvidos, proporcionando nesses encontros uma troca de 

experiências que acabam auxiliando no cotidiano dos Pontos. Todos os resultados podem ser 

vistos na Figura 7.46. 

Os Pontos de Cultura podem também celebrar parcerias com outras instituições, não 

necessariamente outros Pontos. Sendo assim, questionou-se aos líderes se eles tinham parcerias 

com outras entidades, obtendo-se resposta praticamente categórica, pois dos 95 entrevistados, 

94 deles responderam que afirmativamente.  Quando questionados sobre quais seriam essas 

entidades, as instituições mais citadas foram a Secretaria Estadual de Cultura, apontadas por 93 

dos 95 entrevistados, as Secretarias Municipais de Cultura, outras secretarias municipais que 

não de cultura, escolas e demais instituições de ensino, associações comunitárias/ conselhos – 

todas essas citadas por pelo menos 63 coordenadores. Esse resultado pode ser visualizado no 

gráfico da Figura 7.47.   Para a grande parte dos Pontos envolvidos a articulação com a com a 

secretaria estadual de cultura se deu com a celebração do contrato do Programa com a Fundarpe. 

Nos municípios interioranos a articulação com as diversas secretarias municipais se dá por 
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intermédio de ações nas quais os Pontos colaboram de alguma forma. O caráter político 

partidário é presente nas questões que envolvem os PC’s, basta o coordenador ser de corrente 

partidária diferente da que está no poder para que o Ponto não consiga apoio para a realização 

de suas atividades. 

 

 

Figura 7.46 - Objetivo das articulações com outros Pontos de Cultura 

 

 

Figura 7.47 - Outras entidades com as quais há articulação com os Pontos de Cultura 
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Os coordenadores também foram questionados se essas parcerias com outras entidades 

foram estabelecidas antes ou depois da criação dos Pontos de Cultura. A Figura 7.48 oferece os 

resultados sobre esse questionamento. O gráfico deve ser lido da seguinte forma: cada entidade 

está representada por uma coluna, que mostra o percentual de articulações ausentes ou presentes 

antes das criações dos PCs; por exemplo: um pouco mais de 90% das articulações com as 

secretarias municipais de cultura foram estabelecidas antes da criação dos Pontos, enquanto que 

menos de 10% ocorreu depois. Seguindo esse raciocínio pode-se concluir que as parcerias com 

as secretarias municipais de cultura, outras secretarias municipais que não de cultura, escolas e 

demais instituições de ensino, associações comunitárias ou conselhos foram firmadas antes dos 

Pontos de Cultura em pelo menos 90% dos casos.  

A articulação com outras entidades é de vital importância para os Pontos, porque abre 

um leque de possibilidades que viabilizam sua sustentabilidade. 

As articulações existentes antes da criação do Ponto de Cultura se deve ao fato da 

obrigatoriedade do Ponto de Cultura estar vinculado a alguma instituição que realizasse 

atividade cultural. 

 

Figura 7.48 - Presença das articulações com outras entidades antes da criação dos Pontos de Cultura 

Outro tema pesquisado junto aos gestores dos Pontos foi a participação em fóruns. Dos 

95 coordenadores, 21 (22,11%) revelaram que nunca participaram de fóruns, ao passo que os 
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obtidas 127 respostas.  Os dois fóruns mais citados foram a Teia26 (48) e os encontros estaduais 

e regionais de Pontos de Cultura (66). Os resultados podem ser vistos na Figura 7.49. 

 

Figura 7.49 - Fóruns nos quais os Pontos de Cultura já participaram 

Aqueles 21 coordenadores que nunca participaram de nenhum fórum foram 

convidados a justificar qual o motivo de sua ausência. Sendo assim, obtiveram-se 25 respostas, 

que podem ser observadas na Figura 7.50.  

 

Figura 7.50 - Motivo da ausência dos Pontos de Cultura em fóruns 

A maioria (13) afirmou que a causa foi o não oferecimento de fóruns específicos desde 

a criação de seus Pontos de Cultura.  Outros também citaram como motivo as restrições 

financeiras e a ausência de convite.  

                                                           
26 A Teia é o encontro nacional dos Pontos de Cultura. A mesma denominação é utilizada nos encontros estaduais. No âmbito nacional, já 
aconteceram cinco edições: Venha Se Ver e Ser Visto, São Paulo (SP), 2006; Tudo de Todos, Belo Horizonte (MG), 2007; Iguais na Diferença, 
Brasília (DF), 2008; Tambores Digitais, Fortaleza (CE), 2010; Diversidade, Natal (RN), 2014. No âmbito estadual aconteceram duas edições: 
fevereiro de 2010 e abril de 2014. 
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Os Pontos de Cultura têm acesso à ação Cultura Digital, que disponibiliza sistemas 

digitais para registro de textos, sons e imagens. Sendo assim, perguntou-se aos coordenadores 

quais as maiores contribuições dessa ação. Era possível escolher mais de uma resposta e, por 

isso, obtiveram-se 130 retornos, que podem ser visualizados na Figura 7.51. Cabe mencionar 

que 45 gestores, ou seja, 34,62%, não souberam responder essa pergunta e 24,62% apontaram 

como resposta “outras contribuições”, de maneira que “inclusão digital” sobressaiu entre as 

maiores contribuições da referida ação, citada por 25 líderes.  

 

Figura 7.51 - Contribuições do Cultura Digital para os Pontos de Cultura e a comunidade 

A opção “outras contribuições” alcançou uma porcentagem elevada, de quase 25% das 

respostas; por isso, optou-se por analisar a questão mais a fundo, por intermédio do NVIVO. 

Dessa forma, levantou-se primeiramente a frequência das palavras mencionadas pelos 

coordenadores, que pode ser observada na Tabela 7.19.  

Palavra Contagem 

atividades 14 

registro 14 

acesso 5 

aquisição 3 

equipamentos 3 

informática 3 

iniciação 3 

internet 3 

produção 3 

tecnologias 3 

Tabela 7.19 - Frequência de palavras: outras contribuições do Cultura Digital para os Pontos de Cultura e a 

comunidade 

De acordo com esta Tabela, pode-se verificar que as palavras mais citadas foram 

“atividades” e “registro”, o que significa que o Cultura Digital tem possibilitado o registro das 
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grupos musicais, registro de história oral por meio digital e registro fotográfico. Essa 

oportunidade dos Pontos terem acesso à aquisição de equipamentos, tais como máquina 

fotográfica digital, filmadora digital, data show, gravadores de som, mesa de som, caixas de 

som e computadores, proporcionou a oportunidade das comunidades terem acesso a esse tipo 

de equipamento. Dependendo do tipo de atividade exercida pelo Ponto, equipamentos 

específicos poderiam ser adquiridos, como também a qualidade, se profissional ou não.  

Raros são os municípios de Pernambuco que possuem cinema, com isso, o número de 

pessoas que nunca assistiram a um filme em tela grande é considerável. A utilização de um 

laptop e um data show, equipamentos presentes em todos os Pontos de Cultura, possibilitou a 

exibição de filmes em comunidades nas quais os indivíduos nunca tiveram acesso a esse tipo 

de tecnologia. Em determinado local, as apresentações transformam-se em um grande evento, 

em que os participantes levam comidas que são compartilhadas por todos ao final da 

programação. Isso tem incentivado a criação de Cineclubes por todo Pernambuco. 

Seguem alguns depoimentos esclarecedores sobre a contribuição da ação Cultura 

Digital: “Através da internet podemos encontrar e participar de novos editais”; “Permitiu o 

acesso a novas tecnologias”; “Possibilitou o registro de nossas atividades e de nossa história”; 

“Implantar um estúdio de gravação”; “Proporcionou a aquisição de equipamentos”; “Viabilizou 

a produção de documentário”; “Oferecer oficina de audiovisual”; “Registrar de histórias de 

vida”. 

Para melhor compreensão, construiu-se uma nuvem de palavras com os termos 

recorrentes pelos entrevistados, como pode ser visto na Figura 7.52.  

 

Figura 7.52 - Nuvem de palavras: outras contribuições do Cultura Digital para os Pontos de Cultura e a 

comunidade 

Evidencia-se em meio à nuvem de palavras, “atividades” e “registro” e inclui todas as 

outras com maior presença nas respostas dadas. A maior contribuição do Cultura Digital, 

portanto, segundo os entrevistados, foi a oportunidade de registrar as atividades dos Pontos de 
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Cultura. Outra ajuda importante foi o acesso a novas tecnologias. Ressalta-se ainda a aquisição 

de equipamentos audiovisuais, o aumento da visibilidade dos grupos e a iniciação à informática.  

Ainda sobre o Programa Cultura Digital, questionou-se qual a maior dificuldade para 

adotá-lo. Mais uma vez, o percentual de coordenadores que não souberam responder foi alto: 

51 (50,96% das respostas). Diante de tal fato, gera-se a dúvida sobre o conhecimento dos 

gestores a respeito do real significado da ação e sobre os benefícios que é capaz de oferecer. 

Importava saber se os líderes estavam inteirados sobre a ação Cultura Digital e se a ação estaria 

sendo corretamente divulgada. 

Daqueles que se sentiram aptos a responder à pergunta, recebeu-se 104 retornos. A 

opção mais citada, por 14 líderes, foi a insuficiência de suporte técnico. A ausência de suporte 

técnico é sentida pelos Pontos devido à falta de familiaridade com tais equipamentos, que foi 

bem representada no seguinte depoimento: “aprendemos tudo na raça, sem a orientação de 

ninguém”. Essa assertiva, de um dos coordenadores, mostra como as pessoas aprenderam a 

utilizar os equipamentos adquiridos. Todas as respostas podem ser observadas na Figura 7.53.  

 

Figura 7.53 - Dificuldades para a adoção do Cultura Digital 

A parcela de coordenadores que apontaram outras dificuldades também foi 

significativa e, por isso, foi avaliada através do NVIVO. Dentre os discursos dos entrevistados, 

as palavras mais citadas foram “falta”, “equipamento”, “oficina” e “internet”. Cabe ressaltar, 

no entanto, que nenhum termo teve uma menção significativa, visto que o mais referido foi dito 

seis vezes apenas. A análise completa da frequência de palavras pode ser observada na Tabela 

7.20.  
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Palavra Contagem 

falta 6 

equipamentos 4 

oficina 4 

internet 3 

audiovisual 2 

edição 2 

fotografia 2 

imagem 2 

oficineiro 2 

voluntário 2 

Tabela 7.20 - Frequência de palavras: outras dificuldades para a adoção do Cultura Digital 

Também foi preparada uma nuvem de palavras com os termos referentes às 

dificuldades do Cultura Digital, que é encontrada na Figura 7.54. Diante da tabela e da figura, 

pode-se afirmar que, assim como ocorreu com outros questionamentos, a dificuldade dos 

Pontos de Cultura se concentra na falta de alguns elementos. Para a adoção do Cultura Digital, 

podem-se mencionar a ausência de conexão com internet, infraestrutura e oficina em edição de 

imagem. Os gestores também mencionaram a dificuldade em comprar e utilizar equipamentos. 

Outro problema citado foi a dificuldade em encontrar oficineiros voluntários para trabalhar. 

 

Figura 7.54 - Nuvem de palavras: outras dificuldades para a adoção do Cultura Digital 

 “A Fundarpe ficou de promover um curso de audiovisual e não fez”, declarou um dos 

coordenadores. Isso significa que as promessas tornam-se sem efeito prático. Em outra ocasião, 

houve um curso de fotografia promovido pela Fundarpe na cidade de Juazeiro-BA, o que se 

considera esdrúxulo uma Fundação de um Estado (Pernambuco), ligada à área cultural, realizar 

um curso em outro Estado (Bahia), haja vista ser o município de Petrolina-PE do outro lado do 
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rio27. Sobre o curso de fotografia há um depoimento crítico: “A oficina de fotografia totalmente 

teórica, faltou a parte prática”.  

É pertinente registrar outros depoimentos sobre a dificuldade para a adoção do Cultura 

Digital: “Dificuldade na utilização dos equipamentos”; “Resistência do pessoal técnico em 

utilizar o software livre”; “Falta de oficina em edição de imagem”; “O nosso Ponto ofereceu 

um curso de software livre para os Pontos e teve uma baixa adesão (6 Pontos)”; “Dificuldade 

em encontrar oficineiro voluntário”; “Não permitir incluir o pagamento do acesso à internet”. 

Como se pode perceber, houve muitos problemas na adoção do Cultura Digital, desde 

a falta de oficineiro que aceitasse o trabalho sem remuneração até à ausência de público para 

participar do curso de software livre. Isso significa que a falta de estrutura e de colaboradores 

incidiu negativamente sobre essa ação. 

Os gestores dos PCs ainda foram questionados sobre o processo de descentralização 

do MinC para a Fundarpe. A respeito desse assunto, a maioria dos coordenadores acredita que 

tenha sido uma experiência válida. Com o resultado das respostas obtidas, foi criada uma tabela 

com a frequência das palavras mencionadas – Tabela 7.21. Conforme a tabela, pode-se constatar 

que os termos mais referidos foram “estado”, “oportunidade” e “região”.  

Palavra Contagem 

estado 26 

oportunidade 17 

região 9 

chance 7 

cultura 7 

válido 6 

bom 5 

grupos 5 

melhor 5 

regiões 5 

Tabela 7.21 - Frequência de palavras: Impressões sobre o processo de descentralização do Minc para a Fundarpe 

Nesse sentido, a principal consequência foi a interiorização dos trabalhos, havendo 

assim uma melhor distribuição dos projetos em todo o Estado. Isso permitiu a participação 

efetiva dos municípios, deixando de lado a monopolização da capital, o que contribuiu para a 

valorização da cultura pernambucana. Os líderes, no entanto, ressaltaram que seria interessante 

montar grupos de apoio para acompanhamentos regionais, assim como promover a rede entre 

os Pontos de Cultura.   

                                                           
27 As cidades de Petrolina e Juazeiro são separadas pelo Rio São Francisco e interligadas por uma ponte. 
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Alguns coordenadores (da Região Metropolitana) perceberam a descentralização de 

forma contrária: “Respeitar a questão de cada região, privilegiar a região metropolitana por 

conta da densidade populacional”; “A ideia é boa, mas a demanda dos projetos no interior é 

muito pequena”; “Não existem entidades suficientes, em algumas regiões, para suportar os 

Pontos de Cultura”; “Foi válido, mas tem que se observar a demanda de cada região”. Vale 

destacar que esses depoimentos foram dados por coordenadores da Região Metropolitana. 

Já sob a ótica dos Pontos localizados nas outras regiões do Estado as respostas diferem: 

“Deu chance a quem nunca teve oportunidade”; “Os direitos devem ser iguais para todos”; “Deu 

oportunidade a todos que fazem cultura no Estado de Pernambuco”; “Excelente. Olhou as 

diferentes culturas do Estado com suas situações e necessidades locais, derrubou o 

apadrinhamento político”; “Valorizar as manifestações dos mais longínquos rincões do Estado. 

Reconhecer a diversidade cultural do Estado. Povo que se sente valorizado diminui o espaço 

para a marginalidade”; “Nós fomos descobertos, tivemos sorte em conseguir. Deu oportunidade 

a todos”; “A distribuição dos projetos foi igualitária. A luta era desigual com os produtores da 

capital, com a descentralização o processo ficou mais claro”.  

O primeiro grupo de coordenadores, os da Região Metropolitana, considera que o foco 

deva ser dado à Região Metropolitana, com a alegação de sua densidade populacional e também 

a baixa demanda de algumas regiões (interior). Já para o segundo grupo, dos coordenadores das 

demais regiões, a ideia da descentralização é positiva, haja vista equilibrar as oportunidades 

dando vez e voz às regiões mais esquecida.  

Essas opiniões divergentes entre os Pontos da Região Metropolitana e os de outras 

regiões, mostram que a quantidade de instituições que trabalham com a cultura existe em maior 

número na Região Metropolitana, principalmente na capital Recife, quantitativo justificado pela 

densidade populacional e por ser a região que obtém maior apoio do Governo, tanto estadual 

como federal. Já as instituições, das outras regiões de Pernambuco, que trabalham com cultura 

passaram a ter acesso de maneira igualitária às da capital. Isso proporcionou um 

reconhecimento de tais instituições que anteriormente não tinham oportunidade, já que as ações 

existentes eram contempladas majoritariamente por grupos da capital. 

Quanto à adequação do Programa Cultura Viva à realidade do mundo da cultura, 

buscou-se saber a opinião dos gestores em relação ao ajuste do Programa às situações 

vivenciadas pelos Pontos de Cultura. O resultado das respostas não foi homogêneo, já que para 

alguns o Cultura Viva está em consonância com a realidade e para outros não.  
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Primeiramente, analisaram-se as respostas através da frequência dos termos, a fim de 

identificar alguns pontos em comum. O resultado dessa análise pode ser visto na Tabela 7.22, 

que destaca uma elevada citação da palavra “cultura” (37 referências). Através da tabela pode-

se verificar também que não há forte expressão para nenhum outro termo, consequência da 

ampla variedade das respostas.  

Palavra Contagem 

cultura 37 

jovens 9 

local 6 

trabalho 6 

divulgação 5 

realidade 4 

tradições 4 

oportunidade 3 

pessoas 3 

promover 3 

Tabela 7.22 - Frequência de palavras: opinião sobre a adequação do Programa Cultura Viva à realidade 

As ideias dos coordenadores, portanto, podem ser reunidas em dois grupos – um grupo 

que considera a adequação do Programa Cultura Viva à realidade do mundo da cultura e outro 

que não. A maioria dos entrevistados acredita que o Programa esteja adequado à realidade do 

mundo da cultura, alegando que as ações são bem planejadas e por isso colaboram com o resgate 

da cultura local. Através do Programa, os trabalhos puderam ser continuados, preservando 

tradições e auxiliando grupos culturais que estavam se extinguindo. 

Seguem os depoimentos de coordenadores que consideram o Programa Cultura Viva 

bem adequado à realidade cultural: “O Ponto de Cultura permitiu uma participação efetiva dos 

mestres da cultura popular, proporcionou uma interação de manifestações culturais, a interação 

da diversidade cultural de Pernambuco”; “Cada local está adequado ao seu contexto. A ausência 

do Estado e o analfabetismo tecnológico não nos permitem uma melhor divulgação”; “Está 

inserido, porque o Ponto não está preso às tradições do passado, os jovens querem mostrar a 

sua cara. Os jovens querem dar o seu toque”; “Os jovens estão tendo acesso a produtos culturais 

mais elaborados. Desenvolvendo o censo crítico nos jovens como também nos seus familiares, 

como exemplo, temos o grupo de teatro que está trabalhando com gênero, despertando nos 

jovens a questão da violência contra a mulher”; “O Programa permitiu que as associações que 

tiveram o seu projeto aprovado obtivessem uma maior visibilidade junto a sociedade. O Ponto 

de Cultura abriu as portas para outras atividades”; “Cada Ponto tem a liberdade de escolher a 

linguagem que vai trabalhar. Tem total liberdade em escolher em que vai trabalhar. Promove a 
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diversidade cultural”; “Através dos pontos de cultura podemos matar a fome de cultura de muita 

gente e também matar a fome orgânica através da sustentabilidade”. 

Como se pode verificar, os depoimentos corroboram o sucesso do Programa junto à 

sociedade, sobretudo a camada mais jovem, uma vez que promove ações interativas e 

motivadoras, viabilizando a participação dos mestres da cultura popular disseminando assim a 

diversidade cultural do Estado de Pernambuco.  

Para aqueles que acreditam que o Programa não é adequado à realidade do mundo da 

cultura, os recursos, a orientação, o espaço físico e a divulgação não são suficientes. Tais 

coordenadores ainda alegaram que a burocracia exigida pelo Cultura Viva dificultaria um maior 

desenvolvimento dos Pontos de Cultura. Outros também citaram que o Programa poderia 

estimular uma maior interação entre os Pontos de Cultura.  

Destacam-se a seguir os depoimentos que se posicionaram negativamente quanto à 

adequação do Programa à realidade do mundo da cultura: “Tem que melhorar a divulgação. É 

um filho que precisa crescer, ter mais força, ter poder, mostrar para que veio”; “Está precisando 

de ajustes, é tudo muito novo”; “A burocracia impede um maior desenvolvimento”; “As coisas 

demoram a chegar, para quem de fato precisa. Quando chega, chega atrasado, distorcido”; 

“Ainda falta... poderia ter um maior aporte de recursos financeiros. Aproveitar o material 

humano oriundo do Ponto, para servirem como multiplicadores das ações, ali aprendidas, e 

recebendo uma ajuda de custo pela atividade”; “As dificuldades que aparecem no decorrer do 

trabalho complicam cada vez mais”; “Tem que liberar mais com relação à burocracia, facilitar 

os processos, os mestres não conseguem acompanhar”; “Falta muita coisa; recursos, orientação, 

formação, espaço físico”; “Está meio capenga, as dificuldades são grandes”; “A comprovação 

das atividades é altamente burocrática, bastaria mostrar o que está sendo realizado e pronto. A 

cultura é flexível e a burocracia está engessando a cultura”; “Não, está distante, tem que 

funcionar com uma interação maior dos Pontos. A linguagem não é compreendida por todos. 

Tem que existir uma maior interação entre os Pontos”. 

Há um consenso entre os depoimentos quanto à pertinência de um maior 

esclarecimento sobre o propósito do Programa. Há que se destacar também entre as 

insatisfações, a morosidade dos trâmites, a falta de infraestrutura e treinamento para o bom 

andamento do Programa.  

A última pergunta do Questionário 1 solicitava que os coordenadores apontassem uma 

palavra que melhor descrevesse o Programa Cultura Viva. Todos os líderes responderam a esse 

questionamento e o resultado do que foi dito está expresso na Tabela 7.23.  
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Palavra Contagem 

oportunidade 8 

desenvolvimento 6 

desafio 5 

reconhecimento 5 

resgate 5 

amor 4 

ação 4 

esperança 4 

formação 4 

integração 4 

resistência 4 

Tabela 7.23 - Frequência de palavras: descrição do Programa Cultura Viva em uma palavra 

As palavras representativas do Programa Cultura Viva, na opinião dos entrevistados, 

foram oportunidade e desenvolvimento. Isso pode mostrar que o Programa ofereceu condições 

para que a vida dos indivíduos melhorasse, havendo desenvolvimento das comunidades do 

entorno. Outras palavras mencionadas de conotação positiva também apresentaram um 

resultado significativo: desafio, reconhecimento, resgate, amor, ação, esperança, formação, 

integração e resistência. A palavra “frustração”, de conotação negativa, não configurou 

resultado significativo por ter sido mencionada por apenas um dos coordenadores.  

Para melhor visualização de tais palavras, observe-se a “nuvem de palavras” com as 

principais recorrências entre líderes expressas na Figura 7.55.  

 

Figura 7.55 - Nuvem de palavras: descrição do Programa Cultura Viva em uma palavra 

 

Nesse entendimento, pode-se inferir que a predominância de palavras com conotação 

positiva mostra que os Pontos de Cultura, apesar das dificuldades enfrentadas, constituem uma 

política pública cultural de grande impacto na vida das pessoas. 
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7.1.7. PÚBLICO ATENDIDO E FORÇA DE TRABALHO 

Uma questão relevante sobre os Pontos de Cultura é o perfil do público que os mesmos 

atendem. Os públicos dos Pontos são bem diversos, havendo casos, inclusive, nos quais o 

público não é composto somente por um segmento da comunidade em um mesmo PC. Por essa 

razão, o questionamento sobre o perfil dos beneficiados foi dividido em ordem de importância.  

Em relação ao perfil do público atendido prioritariamente pelos Pontos de Cultura, 

pode-se observar, na Figura 7.56, que a ênfase das atividades está voltada para os adolescentes 

e jovens adultos (citados 39 vezes) e para as crianças (mencionadas 19 vezes). Sendo assim, é 

possível afirmar que os Pontos priorizam a população jovem em suas ações, visto que esse 

grupo concentra a atenção de 41,05% dos Pontos entrevistados. 

 

Figura 7.56 - Perfil do público atendido pelos Pontos de Cultura - 1º lugar 

O segundo lugar, entre o perfil do público atendido, apresenta tendência similar ao 

primeiro lugar, ou seja, são os jovens das comunidades os mais atendidos. Nesse caso, como 

pode ser visto na Figura 7.57, os coordenadores citaram principalmente os adolescentes e jovens 

adultos (26) e as crianças (25). Ambos os grupos somam 53,68% das respostas obtidas. 17 

líderes não souberam responder essa pergunta. 
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Figura 7.57 - Perfil do público atendido pelos Pontos de Cultura - 2º lugar 

O público mais atendido que aportou em terceiro lugar, na opinião dos entrevistados, 

foram as crianças (13), seguido dos idosos (7), das comunidades rurais (7) e dos adolescentes e 

jovens (6). Grande parte dos coordenadores não soube responder a esta pergunta: 49 deles – 

mais da metade dos entrevistados. A Figura 7.58 oferece informações a respeito dessa pergunta.  

 

Figura 7.58 - Perfil do público atendido pelos Pontos de Cultura - 3º lugar 

De maneira geral, pode-se dizer que principalmente os jovens compõem o perfil do 

público atendido pelos Pontos de Cultura. Mas isso não quer dizer, no entanto, que outras 

minorias também não sejam contempladas por esse trabalho. Foi inquirido aos coordenadores, 
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inclusive, se a população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade faz parte dos seus 

beneficiados e apenas um deles respondeu que não.  

Ainda sobre o público acolhido pelos Pontos de Cultura, indagaram-se quantas pessoas 

são atendidas diretamente, por mês. Oito líderes não souberam responder a essa pergunta, mas 

uma síntese das respostas obtidas pode ser encontrada na Tabela 7.24. A média de beneficiados 

é de 145,782 pessoas, na qual o menor grupo é de vinte pessoas e o maior de 1500. Haja vista 

a discrepância entre tais informações, tem-se um alto desvio padrão para os números: 192,227.  

Pode-se ressaltar ainda que os Pontos, conforme afirmação de treze coordenadores, atendem a 

um grupo de cinquenta pessoas, o que corresponde à moda dos dados.  

Dados válidos 87 

Média 145.782 

Mediana  100 

Moda 50 

Frequência da moda  13 

Valor mínimo 20 

Valor máximo 1500 

Menor quartil 50 

Maior quartil  150 

Desvio padrão  192.227 

Tabela 7.24 - Informações sobre a quantidade de pessoas atendidas diretamente pelos Pontos de Cultura 

mensalmente 

A Figura 7.59 mostra as faixas de atendimento dos Pontos de Cultura. Através dessa, 

pode-se afirmar que a maioria dos Pontos de Cultura (54) atende até 100 pessoas por mês – 

sendo 26 até 50 pessoas e 28 Pontos entre 51 e 100 pessoas. Oito coordenadores (8,42%) não 

souberam informar a quantidade de beneficiados. 

 

Figura 7.59 - Quantidade de pessoas atendidas pelos Pontos de Cultura mensalmente 
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Além disso, os líderes também foram questionados sobre a variação do público nos 

Pontos de Cultura. Dos 95 coordenadores, 5 não souberam responder a essa pergunta, enquanto 

que 12 afirmaram que ainda era cedo para perceber uma tendência dos beneficiados, devido à 

inauguração recente do PC. A maioria dos coordenadores (31) notou uma estabilidade no 

volume de atendidos, seguidos por aqueles que perceberam um aumento desse quantitativo 

(26). Verifica-se que o percentual de gestores que acreditam na redução do público atendido é 

significativo contemplando mais de um quinto dos entrevistados. A Figura 7.60 traz 

informações sobre essa questão.  

 

Figura 7.60 - Variação do público dos Pontos de Cultura ao longo do tempo 

Essas respostas divergentes possivelmente se deveram ao fato de os diversos pontos 

se encontrarem em distintos estágios evolutivos. 

Afora os beneficiados pelos Pontos de Cultura, há também aqueles que trabalham para 

que as atividades sejam desenvolvidas. Esses trabalhos podem ocorrer de maneira voluntária 

ou remunerada. Sobre isso também se questionaram os coordenadores, os quais, a exceção de 

um deles, responderam todos.  

Em relação aos voluntários, há uma média de 11 deles por Ponto de Cultura, como 

pode ser visto na Tabela 7.25. Treze coordenadores afirmaram que possuem 15 voluntários, 

sendo essa a moda dos dados. O menor valor declarado foi de 0, enquanto o maior foi de 100 

voluntários.  

Observando a Figura 7.61, pode-se verificar que 4,21% dos PCs não contam com 

nenhum voluntário, o que corresponde a 4 deles.  Mais da metade dos Pontos (58) têm até dez 

voluntários e menos que 10% têm mais que 21. Em que pese ser significativa a quantidade de 

voluntários, esse quantitativo torna-se baixo diante da demanda de atividades existentes nos 

Pontos. 
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Dados válidos 94 

Média 11 

Mediana  7 

Moda 15 

Frequência da moda  13 

Valor mínimo 0 

Valor máximo 100 

Menor quartil 4 

Maior quartil  15 

Desvio padrão  12.796 

Tabela 7.25 - Informações sobre as pessoas que trabalham como voluntários nos Pontos de Cultura 

 

Figura 7.61 - Quantidade de pessoas que trabalham como voluntários nos Pontos de Cultura 

Quanto às pessoas que trabalham de forma remunerada, a situação é bem distinta. A 

média é de 2 trabalhadores remunerados, mas grande parte dos Pontos de Cultura não conta 

com esse tipo de pessoal – a moda de 0 foi citada 51 vezes, ou seja, em 51 pontos não há 

trabalhadores remunerados. Conforme se pode verificar na Tabela 7.26, o valor máximo 

declarado foi de 15 trabalhadores.  

Dados válidos 94 

Média 2 

Mediana  0 

Moda 0 

Frequência da moda  51 

Valor mínimo 0 

Valor máximo 15 

Menor quartil 0 

Maior quartil  4 

Desvio padrão  2.794 

Tabela 7.26 - Informações sobre as pessoas que trabalham de forma remunerada nos Pontos de Cultura 
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A Figura 7.62 trata do mesmo assunto, porém exibe os dados de forma diferente. 

Observando a imagem é possível ver que mais da metade dos Pontos não possui trabalhadores 

remunerados e que 34,74% tem até cinco. Vale destacar que a remuneração é realizada pela 

instituição à qual o Ponto está ligado, sendo que o recurso para a remuneração geralmente é 

oriundo de outra fonte de renda, não necessariamente do Ponto de Cultura. 

 

Figura 7.62 - Quantidade de pessoas que trabalham de forma remunerada nos Pontos de Cultura 

Diante dos resultados do Questionário 1, pôde-se verificar que o bom andamento das 

atividades dos Pontos de Cultura depende, além de recursos financeiros, para atender suas 

demandas infra estruturais, de pessoal com mão de obra tanto remunerada quanto voluntária, 

de uma maior atenção da Fundarpe, em termos de aproximação Há que se considerar que 

algumas interferências nos resultados se deram possivelmente pela falta de informação dos 

próprios coordenadores dos Pontos. 

7.2. RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 2 

O Questionário 2 (Apêndice II) foi aplicado junto aos coordenadores dos Pontos de 

Cultura, com o objetivo de investigar o nível de felicidade dos mesmos. Para tanto, fez-se uso 

do trabalho de Lyubomirsky & Lepper (1997), que trata da escala subjetiva de felicidade. A fim 

de obter a felicidade subjetiva global, como afirmam Lyubomirsky & Lepper (1997: 141), é 

necessário fazer uma média das respostas obtidas de quatro itens: consideração geral da 

felicidade, comparação da felicidade, aproveitamento da vida e aparência de felicidade. Neste 

trabalho, ainda foram adicionadas duas perguntas que relacionam a felicidade e o trabalho nos 

Pontos de Cultura. A primeira delas aborda o nível de felicidade e a coordenação dos Pontos, 

enquanto que a segunda questiona a percepção que o líder tem em relação à felicidade dos 

beneficiários.  
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As respostas para as perguntas do Questionário 2 foram expressas em escala de Likert 

de sete pontos. Sendo assim, os respondentes puderam escolher entre sete opções, que 

mantinham uma relação de ordem entre si. Os resultados obtidos com essa pesquisa são 

expostos a seguir, ressaltando que 108 coordenadores foram ouvidos. Cabe ressaltar que os 

níveis de felicidade avaliados com este questionário se referem apenas aos líderes dos Pontos 

de Cultura. Na aplicação desse segundo questionário, considerou-se a opinião de outros 

coordenadores existentes, além do coordenador geral, quais sejam: o coordenador pedagógico 

e o coordenador técnico, figuras presentes em alguns Pontos de Cultura. 

Primeiramente, os entrevistados foram indagados sobre a percepção geral que eles têm 

sobre seus níveis de felicidade. Na ocasião, dos 108 coordenadores entrevistados, 89 apontaram 

os mais elevados níveis de felicidade (6 ou 7), o que representa mais de 84% da amostra. Apenas 

um líder afirmou que seu nível seria o menor (1), enquanto que nenhum apontou o nível 2, dois 

coordenadores indicaram o três, doze o nível 5 e quatro o nível 4.  A Figura 7.63 mostra um 

gráfico com os níveis de felicidade manifestados pelos coordenadores e a Tabela 7.27 oferece 

informações adicionais sobre as respostas.  

 

Figura 7.63 - Nível geral de felicidade dos coordenadores dos Pontos de Cultura

Como pode ser visto na Tabela 7.27, o nível máximo de felicidade (nível 7) foi o mais 

apontado (42,59%), ou seja, a escolha de 46 dos 108 coordenadores entrevistados. O desvio 

padrão para os dados é baixo (1,036) haja vista não haver grande dispersão das respostas: a 

maioria se concentra nos três maiores níveis (5, 6 e 7). 

O que se pode inferir por esse resultado é que a maioria dos coordenadores se 

posicionou positivamente em relação ao nível de felicidade em que se encontram e somente 

uma pequena parcela deles apresentou posicionamento negativo. Diante desses resultados, 

compreende-se que os coordenadores são pessoas com alto grau de felicidade. 
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Dados válidos 108 

Média 6.139 

Mediana  6 

Moda 7 

Frequência da moda  46 

Valor mínimo 1 

Valor máximo 7 

Menor quartil 6 

Maior quartil  7 

Desvio padrão  1.036 

Tabela 7.27 - Informações sobre o nível de felicidade dos coordenadores dos Pontos de Cultura 

Em seguida, os coordenadores foram levados a comparar sua felicidade com a dos que 

se encontram ao seu redor. As respostas concentraram-se nos mais altos graus de felicidade, 

com maior ênfase nos dois últimos níveis (7 e 6). Dos 108 gestores, 41 se consideram no nível 

7 de felicidade, em comparação as outras pessoas, 37 declararam o nível 6, 19 apontaram o 

quinto nível, dez marcaram o nível 4.  Nenhum gestor indicou os níveis 1 ou 3 e apenas um 

deles sugeriu o nível 2, resultado não significativo para o baixo nível de felicidade comparada. 

Através da Figura 7.64, pode-se observar os percentuais obtidos para todos os níveis de 

felicidade.  

 

Figura 7.64 - Felicidade dos coordenadores dos Pontos de Cultura comparada com a dos demais

Na Tabela 7.28 podem ser consultadas mais informações sobre esse questionamento. 

Segundo a tabela, pode-se verificar que o nível mais mencionado foi o 7, por 41 coordenadores. 

O desvio padrão ainda é baixo (1,041) e a média pode ser considerada elevada: quase seis.  

Conforme verificado nessa Tabela, os coordenadores dos Pontos de fato se consideram 

mais felizes do que as pessoas do seu convívio, ou seja, pode-se inferir que possuem alto grau 

de autoestima. 

Ainda de acordo com as indagações do trabalho de Lyubomirsky & Lepper (1997), os 

coordenadores indicaram sua felicidade comparada à de pessoas muito felizes. As respostas não 
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eram mais dadas em níveis de felicidade, como as anteriores, mas sim em relação ao nível de 

concordância com a afirmação dada. A declaração era “Algumas pessoas em geral são muito 

felizes. Aproveitam a vida independentemente do que esteja ocorrendo, conseguindo o máximo 

de cada situação” e os líderes deveriam apontar, dentro dos sete níveis, o quanto essa 

caracterização os descrevia.  

Dados válidos 108 

Média 5.981 

Mediana  6 

Moda 7 

Frequência da moda  41 

Valor mínimo 2 

Valor máximo 7 

Menor quartil 5 

Maior quartil  7 

Desvio padrão  1.041 

Tabela 7.28 - Informações sobre a felicidade dos coordenadores dos Pontos de Cultura comparada com a dos 

demais 

Neste item, percebeu-se uma maior dispersão entre as respostas, mesmo que discreta, 

a maioria dos coordenadores declarou que suas aceitações em relação à afirmação estão entre 

os níveis 5, 6 e 7 (com frequências de 27, 37 e 32 respectivamente).  

O nível mais baixo de concordância foi apontado três vezes para o questionamento, 

sendo, portanto, mais expressivo do que nas questões apresentadas anteriormente. Nenhum 

líder apontou segundo nível, dois assinalaram o nível três e sete marcaram o nível quatro. Os 

percentuais correspondentes a cada nível de concordância podem ser vistos no gráfico da Figura 

7.65.  

 

Figura 7.65 - Felicidade dos coordenadores dos Pontos de Cultura comparada com a de pessoas felizes 
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tenho”. Entende-se que eles valorizam ao máximo o que vivenciam, independentemente da 

condição financeira que possuem, ao que se pode inferir que para eles o dinheiro não traz a 

felicidade. 

Na Tabela 7.29, pode-se notar que o desvio padrão para essa pergunta foi mais alto do 

que nas outras duas questões, visto que há uma dispersão maior das respostas. A média também 

se mostrou um pouco mais baixa do que as anteriores: 5,722. Pela primeira vez, a moda das 

respostas não foi o nível mais alto (7), mas sim o nível 6, o que não se configura interpretação 

distintas haja vista ser o nível 6 também considerado alto. 

Dados válidos 108 

Média 5.722 

Mediana  6 

Moda 6 

Frequência da moda  37 

Valor mínimo 1 

Valor máximo 7 

Menor quartil 5 

Maior quartil  7 

Desvio padrão  1.267 

Tabela 7.29 - Informações sobre a felicidade dos coordenadores dos Pontos de Cultura comparada com a de 

pessoas felizes 

A pergunta seguinte também deveria ser respondida em termos de concordância a uma 

afirmação. Nesse caso, a declaração era “Algumas pessoas, de maneira geral, não são muito 

felizes. Embora não estejam deprimidas, nunca parecem tão felizes quanto poderiam ser.” 

Como se trata de uma afirmação de cunho negativo em relação à felicidade, a escala de respostas 

foi invertida. O nível 1, portanto, representa a mais alta concordância com a frase, enquanto o 

nível sete significa a maior discordância. Desse modo, em termos de felicidade, apontar o nível 

1 indica que o respondente afirma que é infeliz, por outro lado, o nível 7 sugere que o 

entrevistado diverge totalmente de que seja infeliz, sendo ao contrário disso, muito feliz. 

As respostas foram dispersas, embora ainda se percebe uma tendência maior para os 

níveis mais altos (5, 6, 7). Todos os resultados podem ser observados na Figura 7.66. Os três 

níveis mais baixos apresentam um resultado mais expressivo do que em qualquer outro 

questionamento, reunindo 13,89% das respostas. Tal situação sugere que alguns coordenadores 

se sentem infelizes.  

Esse pronunciamento, entretanto, vai contra aquilo que foi declarado na pergunta 

inicial, sobre o nível de felicidade de um modo geral. Cabe ressaltar que na pergunta sobre 
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felicidade geral, apenas três gestores indicaram os três níveis mais baixos de felicidade, 

enquanto que nesse item, 15 declararam concordar que não são muito felizes (níveis 1, 2 e 3).  

Diante dessa diferença entre os resultados das duas perguntas pode-se questionar a 

compreensão dos coordenadores quanto à inversão da escala. É pertinente esclarecer que, 

durante as entrevistas, fez-se necessário explicar detalhadamente a declaração do item para não 

suscitar imprecisões semânticas, logo se pode dirimir a dúvida quanto à compreensão da 

inversão da escala sendo, portanto, consideradas válidas as respostas dos coordenadores. 

Embora tenha havido uma preocupação do entrevistador em ressaltar a inversão da escala, 

alguns gestores possivelmente teriam apontado os níveis mais baixos acreditando que estariam 

relevando uma discordância com a frase – quando deveriam ter escolhido os mais altos. Seria 

essa, portanto, uma primeira explicação para a divergência entre as respostas das duas 

perguntas. Outra possibilidade de compreensão de tais disparidades nas respostas dos 

coordenadores possivelmente se deve ao fato de que os sentimentos contraditórios são inerentes 

à natureza humana, que ora assume a felicidade, ora nem sabe como expressá-la. 

 

Figura 7.66 - Felicidade dos coordenadores dos Pontos de Cultura comparada com a de pessoas não muito felizes 

Devido à dispersão das respostas obtidas, o desvio padrão para essa pergunta foi o 

mais alto entre as demais (1,737), e a média dos níveis foi a mais baixa entre as outras (5,463). 

Para essa pergunta, a moda voltou a ser o nível 7, mencionado por 38 coordenadores. Tais 

números e outros relacionados ao questionamento são encontrados na Tabela 7.30.  

Os quatro questionamentos sugeridos no trabalho de Lyubomirsky & Lepper (1997), 

servem de entrada para calcular o índice de felicidade de uma pessoa. Esse índice é obtido 

através da média aritmética das quatro respostas obtidas das quatro perguntas feitas até então 

pelo Questionário 2. Dessa forma, o índice de felicidade foi calculado para cada coordenador, 

podendo variar de zero a sete, em que sete representa o mais alto grau de felicidade. Na Figura 

7.67 tem-se um resumo dos índices de felicidade dos gestores.  
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Dados válidos 108 

Média 5.463 

Mediana  6 

Moda 7 

Frequência da moda  38 

Valor mínimo 1 

Valor máximo 7 

Menor quartil 5 

Maior quartil  7 

Desvio padrão  1.737 

Tabela 7.30 - Informações sobre a felicidade dos coordenadores dos Pontos de Cultura comparada com a de 

pessoas não muito felizes 

 

 

Figura 7.67 - Índice de felicidade dos coordenadores dos Pontos de Cultura  

De acordo com a figura anterior, pode-se verificar que quase a metade dos 

coordenadores apresenta um índice de felicidade entre 6,1 e 7 (51 deles). Nenhum índice de 

felicidade ficou entre as faixas de 0 a 1 e 1,1 a 2. O intervalo entre 2,1 e 3 compreendeu um 

único coordenador, enquanto entre 3,1 e 4 abrangeu três. Diante de tais números, é possível 

concluir que os coordenadores dos Pontos de Cultura apresentam um grau elevado de felicidade.  

A Tabela 7.31 oferece outras informações sobre o índice de felicidade dos gestores dos 

Pontos de Cultura. Segundo essa tabela, a média de felicidade dos entrevistados é 5,826, 

enquanto que o desvio padrão para esse nível é 0,887, podendo ser considerado baixo. O menor 

valor que quantifica a felicidade dos líderes é 2,5: um número distante dos demais, visto que 

apenas quatro coordenadores apresentaram índices menores que 4.  

Ainda no Questionário 2, que foi aplicado junto aos coordenadores dos Pontos de 

Cultura, foram feitas duas perguntas, que não estavam inclusas no trabalho de Lyubomirsky & 

Lepper (1997), mas que estão relacionadas aos Pontos de Cultura. A primeira delas era a 

respeito do nível de felicidade dos entrevistados levando em consideração os seus trabalhos 
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como coordenadores dos Pontos. A Figura 7.68 mostra que mais da metade dos líderes (69) 

indicaram os graus 6 ou 7, o que demonstra que eles estão satisfeitos com as suas atividades 

nesse meio.  

Dados válidos 108 

Média 5.826 

Mediana  6 

Moda 6.5 

Frequência da moda  16 

Valor mínimo 2.5 

Valor máximo 7 

Menor quartil 5.250 

Maior quartil  6.500 

Desvio padrão  0.887 

Tabela 7.31 - Informações sobre o índice de felicidade dos coordenadores dos Pontos de Cultura 

 

 

Figura 7.68 - Nível de felicidade do coordenador considerando o trabalho no Ponto de Cultura  

Percebe-se, no entanto, que todos os níveis foram indicados pelos gestores, inclusive 

aqueles mais baixos. Nove coordenadores apontaram os níveis 1, 2 e 3; por se depararem com 

as dificuldades diárias no trabalho desenvolvido, esses coordenadores se posicionaram 

negativamente quanto ao grau de felicidade. O percentual desses líderes (10%), contudo, em 

relação ao total não é muito expressivo, por isso não interfere na observação geral de que a 

condição de felicidade é uma constante entre os coordenadores dos Pontos ainda que enfrentem 

os entraves existentes na execução dos trabalhos diários dos Pontos de Cultura. 

Outras informações sobre a felicidade com o trabalho nos PCs podem ser observadas 

na Tabela 7.32. Ela mostra que a média desse nível (5,630) considerada um pouco mais baixa 

do que a do nível de felicidade geral (5,826).  
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A Tabela também indica que o grau mais mencionado pelos coordenadores foi o 6 (35 

vezes). Como a dispersão das respostas foi maior, já que todos os níveis foram apontados, o 

desvio padrão ficou um pouco mais alto: 1,444.  

Dados válidos 108 

Média 5.630 

Mediana  6 

Moda 6 

Frequência da moda  35 

Valor mínimo 1 

Valor máximo 7 

Menor quartil 5 

Maior quartil  7 

Desvio padrão  1.444 

Tabela 7.32 - Informações sobre o nível de felicidade dos coordenadores considerando o trabalho nos Pontos de 

Cultura 

O último questionamento também envolveu felicidade e Pontos de Cultura. Nessa 

ocasião, no entanto, os gestores tiveram que apontar o nível de felicidade dos beneficiários dos 

Pontos, na visão deles. Os resultados apurados estão expostos na Figura 7.69. Nenhum dos 

entrevistados proferiu o nível mais baixo, um apontou o nível 2, outro indicou o nível 3 e três 

mencionaram o nível 4, que representa o ponto neutro da escala Likert. Como se pode inferir, 

houve um quantitativo inexpressivo (2) de posicionamento negativo em relação ao grau de 

felicidade presumida dos beneficiados pelos Pontos de Cultura.  

 

Figura 7.69 - Percepção dos coordenadores dos Pontos de Cultura a respeito do nível de felicidade dos beneficiados 

 Como se pode verificar, a maioria dos gestores considera o elevado nível de felicidade 

dos beneficiados, em que 92 coordenadores apontaram os graus mais elevados (6, 7), ou seja, 

alto grau de felicidade presumida dos beneficiados. Esse número, inclusive, é bem maior do 

que a felicidade que os coordenadores disseram sentir em trabalhar com os Pontos (69). Pode-
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se verificar que a felicidade dos beneficiários é substancialmente maior do que a dos 

coordenadores.   

Outros valores que demonstram bem essa diferença entre a felicidade dos 

coordenadores e beneficiados em relação aos PCs são a moda, a média e o desvio padrão. A 

Tabela 7.33 oferece todas essas informações e outras. A moda para os beneficiados é o nível 7, 

mencionado por 55 coordenadores. Na questão relativa a tais coordenadores, apenas 34 

apontaram o nível mais alto. Acerca da média, há também uma grande discrepância: enquanto 

que a média de felicidade para os coordenadores ficou em 5,630, a média dos beneficiados, dita 

pelos gestores, subiu para 6,287 (a média de felicidade mais alta de todo o Questionário 2). Por 

fim, observa-se uma diferença entre os desvios padrões. Para os coordenadores, esse valor foi 

1,444; já para os beneficiados, foi 0,938 – o que indica que os dados estão menos dispersos, no 

caso, a maioria em torno dos valores 6 e 7.  

Dados válidos 108 

Média 6.287 

Mediana  7 

Moda 7 

Frequência da moda  55 

Valor mínimo 2 

Valor máximo 7 

Menor quartil 6 

Maior quartil  7 

Desvio padrão  0.938 

Tabela 7.33 - Informações sobre a percepção dos coordenadores dos Pontos de Cultura a respeito do nível de 

felicidade dos beneficiados 

Diante do resultado das entrevistas pelo Questionário 2, pode-se afirmar que os 

coordenadores, de uma maneira geral, se consideram pessoas felizes. As médias para os quatro 

questionamentos apontados no trabalho de Lyubomirsky & Lepper (1997) podem ser 

verificados na Figura 7.70. De acordo com o gráfico, pode-se ver que a maior média foi obtida 

quando os gestores responderam a respeito de sua felicidade geral; a menor média, por outro 

lado, foi observada quando eles compararam sua felicidade com a de pessoas infelizes. Percebe-

se, por fim, que todas as médias calculadas são altas, maiores que 5,463, o que indica um alto 

grau de satisfação dos coordenadores dos Pontos de Cultura.  

Quanto às questões referentes à vivência nos Pontos de Cultura, a Figura 7.71 oferece 

um gráfico da média obtida com as respostas, permitindo um comparativo. Analisando a figura, 

pode-se ver que o índice de felicidade calculado para cada coordenador, através das médias 

apresentadas na Figura 7.70, é alto (maior que 5,8). Tal índice é maior do que o grau de 
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felicidade relacionado ao trabalho como coordenador do Ponto. Isso sugere que os gestores 

estão mais satisfeitos em suas vidas de um modo geral do que especificamente com as 

atividades ligadas aos PCs.  

 

Figura 7.70 - Médias obtidas dos coordenadores dos Pontos de Cultura para os questionamentos de Lyubomirsky 

& Lepper (1997) acerca da felicidade 

Outra conclusão que pode ser tirada através da Figura 7.71 é que os líderes presumem 

um grau elevado de felicidade dos beneficiados dos Pontos de Cultura (6,3), média essa, 

inclusive, maior do que a felicidade dos coordenadores.  

 

Figura 7.71 - Diferentes níveis de felicidade declarados pelos coordenadores dos Pontos de Cultura 

Assim, as informações sobre a felicidade dos coordenadores dos PCs, bem como dos 

beneficiários apresentaram-se distintas, em que na própria opinião dos coordenadores, são os 

beneficiários das atividades dos Pontos que apresentam grau elevado de felicidade em relação 

aos próprios coordenadores. Isso possivelmente se deva ao fato de que o maior peso de 

responsabilidade recai sobre os coordenadores, enquanto que os beneficiários somente gozam 

do fruto do esforço dos líderes.  

Na próxima seção, serão analisadas as respostas do Questionário 3, voltadas para os 

beneficiados dos Pontos.  
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7.3. RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 3 

Diferente dos outros questionários analisados até agora, o Questionário 3 (Apêndice 

III) tinha como alvo os beneficiários dos Pontos de Cultura. Nessa ocasião, foram feitas 

perguntas referentes ao perfil dos entrevistados, sobre as atividades exercidas no Ponto de 

Cultura e os impactos causados, além de questionamentos sobre a felicidade. Ao todo, 82 

pessoas foram consultadas e os resultados da pesquisa serão apresentados a seguir.  

A amostra de entrevistados era composta por 28 homens (34%) e 54 mulheres (66%). 

A respeito da idade dos beneficiados questionados, pode-se consultar a Figura 7.72. De acordo 

com a imagem, constata-se que a maioria dos favorecidos entrevistados eram jovens e 68% 

deles tinham até trinta anos.  

 

Figura 7.72 - Idade dos beneficiados entrevistados 

Outras informações sobre a idade dos beneficiários podem ser encontradas na Tabela 

7.34 em que a média de idade é de 28,061 anos e a idade mais citada foi 26 anos, por 6 deles. 

O favorecido mais novo tinha 13 anos, enquanto o mais velho apresentava 60 anos de idade. 

Finalmente, pode-se falar do desvio padrão da variável, que é um pouco elevado (11,669) 

devido à dispersão dos dados.  

Este resultado corrobora o resultado do que foi demonstrado anteriormente de que o 

principal público beneficiado pelos pontos de cultura são os adolescentes e jovens adultos, ou 

seja, esse público, que se encontra na faixa etária de 11 a 30 anos, é foco de interesse do 

Programa.  

Foi questionado ainda aos beneficiados qual a sua escolaridade e resultados positivos 

foram encontrados. Quase 82% dos favorecidos, chegaram a cursar o ensino médio, pelo menos 
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– o que mostra uma escolaridade elevada entre esse grupo. A distribuição dos beneficiários em 

todos os níveis de escolaridade pode ser consultada na Figura 7.73.  

Dados válidos 82 

Média 28.061 

Mediana  25.500 

Moda 26.00 

Frequência da moda  6 

Valor mínimo 13 

Valor máximo 60 

Menor quartil 19 

Maior quartil  33 

Desvio padrão  11.669 

Tabela 7.34 - Informações sobre a idade dos beneficiados entrevistados 

 

Figura 7.73 - Nível de escolaridade dos beneficiados entrevistados 

Verifica-se, na Figura 7.73, que apenas um ínfimo percentual (2,44%) dos 82 

beneficiados consultados, nunca frequentaram a escola e somente 3,66% cursaram entre a 1ª e 

a 4ª séries do Ensino Fundamental. Um percentual maior, contudo ainda não significativo 

(12,20%) afirmaram frequentar da 5ª até 8ª séries.  Os percentuais mais significativos (81%) 

possuem um grau mais elevado de escolaridade, ou seja, 28,05% frequentam ou já frequentaram 

faculdade e  53,66%  estão cursando ou já completaram o Ensino Médio. Isso significa que a 

maioria dos beneficiados são pessoas com certo grau de conhecimento. 

Concluídos os questionamentos sobre o perfil dos entrevistados, algumas perguntas 

relacionadas à pesquisa foram conduzidas. Perguntou-se aos beneficiados o tempo de sua 

participação nas atividades dos Pontos de Cultura, e os resultados podem ser vistos na Figura 

7.74.  
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Figura 7.74 – Tempo participando das atividades dos Pontos de Cultura 

Através deste gráfico, observa-se que a metade dos consultados está há menos de um 

ano envolvida com os trabalhos dos Pontos – menos que dez meses. A segunda maior fatia, que 

envolve 18 favorecidos, está relacionada ao período entre 11 e 20 meses – o que significa que 

72% dos entrevistados participam das atividades há menos de 20 meses. No outro extremo, 

estão aqueles que se envolvem com os Pontos há mais de 40 meses: apenas 5 beneficiados. 

Faz-se relevante comparar o tempo de atividade dos beneficiados com o mesmo tempo 

para os coordenadores.  Para os gestores, apenas 27% deles estão envolvidos com os trabalhos 

nos Pontos há menos de 20 meses.  A maior parcela (44%) está trabalhando com as temáticas 

num período entre 31 e 40 meses. Sendo assim, pode-se concluir que o tempo de envolvimento 

dos líderes é muito maior do que o dos favorecidos. 

Os beneficiados apresentam uma média de atividade de 15,573 meses, conforme pode 

ser apreciado na Tabela 7.35. O valor mínimo declarado por um favorecido foi de 2 meses, 

enquanto que o maior tempo é de 48 meses. Cabe ressaltar que 11 dos entrevistados afirmaram 

que participam das ações dos PCs há exatos dois anos. Por fim, sobre essa questão ainda pode-

se dizer que a média de meses de atividades para os coordenadores foi de 26,126 – o que 

confirma aquilo que foi colocado anteriormente.  

Dados válidos 82 

Média 15.573 

Mediana  10.500 

Moda 24 

Frequência da moda  11 

Valor mínimo 2 

Valor máximo 48 

Menor quartil 8 

Maior quartil  24 

Desvio padrão  11.214 

Tabela 7.35 - Informações sobre o tempo participando das atividades dos Pontos de Cultura 
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É compreensível que a participação mais intensa tenha sido dos coordenadores, uma 

vez que eles acompanham os trabalhos dos Pontos de Cultura desde a elaboração do projeto. 

Os beneficiados por sua vez somente participam das atividades propostas. 

Posteriormente, questionaram-se os beneficiados sobre o tipo de atividades das quais 

eles participavam nos Pontos de Cultura. Por ser uma pergunta aberta, considerou-se necessário 

analisar as respostas obtidas através do software NVIVO, cujo resultado pode ser visualizado 

na Tabela 7.36, que evidencia as frequências das palavras nos discursos dos entrevistados.  

Palavra Contagem 

dança 18 

teatro 15 

coordenação 11 

artesanato 10 

música 8 

capoeira 6 

informática 6 

fotografia 5 

palestras 5 

pintura 5 

Tabela 7.36 - Frequência de palavras: atividades exercidas nos Pontos de Cultura 

De acordo com a Tabela 7.36, percebe-se que os termos mais mencionados foram 

dança, teatro, coordenação e artesanato. Tais palavras mostram o foco das atividades dos 

Pontos. Já o termo “coordenação” foi mencionado onze vezes porque alguns entrevistados 

fazem parte da equipe dos PCs, trabalhando na coordenação pedagógica ou técnica. É 

importante colocar, no entanto, que tais pessoas não são os coordenadores gerais dos Pontos de 

Cultura.  

Podem-se mencionar ainda outras atividades que foram levantadas pelos beneficiados, 

como música, capoeira, informática, fotografia, palestras e pinturas. Em posse dos dez termos 

mais citados, construiu-se uma nuvem de palavras, que pode ser vista na Figura 7.75 a seguir. 

Como se podem visualizar na nuvem de palavras as atividades mais citadas estão 

relacionadas à arte, com exceção de palestra, informática e coordenação que, de certa forma, 

são subsídios para a realização dessas modalidades artísticas. 

Em seguida, os beneficiados foram questionados sobre se as atividades nos Pontos 

causaram mudanças em suas vidas. Apenas duas pessoas disseram que não perceberam 

mudanças, enquanto que uma disse que não sabia responder tal pergunta. Dessa forma, pode-

se afirmar que a grande maioria, mais de 96%, afirmam em seus depoimentos que as atividades 
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nos Pontos de Cultura transformaram suas vidas, o que prova a representatividade dos Pontos 

em termos de viabilizar mudanças positivas.  

 

Figura 7.75 - Nuvem de palavras: atividades exercidas nos Pontos de Cultura 

Ao se questionar sobre as modificações causadas mediante a participação nos Pontos, 

as respostas foram as mais variadas. Por ser questão aberta, optou-se por empregar o software 

NVIVO. No primeiro momento, o software gerou a frequência das palavras, que pode ser 

consultada na Tabela 7.37.  

Palavras Contagem 

culturas 17 

conhecimento 15 

pessoas 10 

aprendizagem 8 

experiência 8 

vida 6 

aprendi 6 

oportunidade 6 

amizades 5 

comunidade 5 

Tabela 7.37 - Frequência de palavras: modificações causadas pela participação nas atividades dos Pontos de 

Cultura 

Como se pode verificar, na Tabela 7.37, os termos mais citados pelos beneficiados 

foram “culturas”, “conhecimento” e “pessoas”, em que “culturas” apresentou-se como a maior 

recorrência entre os entrevistados. Possivelmente essa recorrência esteja relacionada ao 

envolvimento com as manifestações culturais, que suscita uma maior valorização cultural por 

parte dos beneficiados.  

Vejamos alguns depoimentos relacionados à cultura: “Valorizar a cultura do nosso 

povo”; “Me fez ter certeza que a nossa cultura não morrerá”; “Conhecimento cultural, maior 

percepção da importância da cultura”; “Conhecimento real do modo de viver das comunidades, 
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seus costumes”; “Maior compreensão da cultura indígena”; “Proporcionou mais sensibilidade 

em relação à cultura”; “Mais informações sobre a cultura local”; “Aprendi mais sobre 

manifestações culturais”; “Conheci as manifestações culturais do povo negro”; “Valorizei mais 

a cultura negra”; “Percebi a importância da cultura em nossas vidas”; “Minha integração maior 

com a comunidade e um maior conhecimento da nossa cultura e maior divulgação de nossas 

raízes”; “Valorização da cultura popular pernambucana”; “Facilitou a compreensão para o 

mundo fantástico da arte”. Estes depoimentos demonstraram o quanto a consciência da 

relevância cultural faz parte da realidade desses beneficiados pelos Pontos. 

Seguem-se os depoimentos relacionados à palavra “conhecimento”: “Conhecer os 

obstáculos do dia a dia do trabalho com os jovens”; “Aumentou os meus conhecimentos”; 

“Aumentou a minha capacidade de planejamento em atividades diversificadas”; “Modificou a 

maneira de aprender em minha vida”; “Aprendizagem contínua, novas oportunidades”; 

“Transmitir a minha arte para os jovens e crianças”; “Dedicar tempo ao trabalho comunitário”; 

“Conhecimento, vivência e aprendizagem”; “Trouxe para a minha comunidade equipamentos 

modernos”; “Minha vida mudou por conta da experiência que eu absorvi no decorrer das 

oficinas de teatro”; “Conhecimento em outras áreas”; “Poder transmitir para as crianças o que 

sei”; “Interesse pelos trabalhos da região”; “Aprendizagem estou tendo novas oportunidades. 

Estou feliz em trabalhar no ponto mesmo sem ganhar dinheiro”; “Adquiri conhecimento sobre 

políticas públicas”; “Aprofundei meus conhecimentos da capoeira”; “Formação política, 

cidadania, participação social”; “Foi um enorme aprendizado profissional e tem sido uma 

grande experiência profissional”; “Mudei o meu jeito de pensar o mundo”; “Melhorei a 

articulação de ideias”; “Compartilhar conhecimento com outras pessoas, valorizando o ser 

humano e suas diversas culturas”. 

Quando os favorecidos mencionaram a palavra “conhecimento”, estavam se referindo 

ao crescimento de seus conhecimentos, ao compartilhamento dos seus conhecimentos com os 

demais e, sobretudo, à formação profissional concedida pelos Pontos. Palavras e expressões 

como “experiência”, “aprendizagem” “capacidade de planejamento” e “dedicação de tempo” 

também estão fortemente ligadas ao conhecimento proporcionado pela participação nas 

atividades promovidas pelos Pontos.  

A terceira maior recorrência foi a palavra “pessoas”, o que significa que os 

beneficiados percebem uma maior integração com os outros indivíduos da comunidade, assim 

como uma melhora no relacionamento interpessoal, que revela a vivência de novas experiências 

com pessoas diferentes mudaram suas vidas.  
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Vale destacar estes depoimentos: “Comunicação com outras comunidades”; “Fiz 

novas amizades tendo uma nova expectativa de vida”; “Participar de eventos culturais”; “Tornei 

uma pessoa mais inteligente”; “Convivência com outras pessoas”; “Vivenciar novas 

experiências”; “Estimular o trabalho social”; “Maior integração com as pessoas do lugar onde 

moro”; “Saber que existo, sou um cidadão”; “Transformação”; “Tenho conhecido e me 

aproximado de pessoas surdas e aprendido sobre vários aspectos da vida em sociedade, na 

política, na educação, nas subjetividades das pessoas. Penso o mundo de uma maneira 

diferenciada”; “Conseguir me expressar de uma maneira melhor”; “Amizades construídas”; 

“Aprendi a me comunicar melhor com as pessoas”; “Minha vida mudou totalmente. Aprendi a 

me comunicar melhor, a trabalhar em conjunto e a utilizar tecnologias”; “Trabalhar em conjunto 

e com o público”; “Levantou a minha autoestima”; “Relacionamento interpessoal”; “Fiz novas 

amizades”; “Diversão, transformação e conhecimento”; “Passei a ter mais contato com as 

pessoas da área rural e vi que elas também são muito ricas em cultura e talento, é só ter 

oportunidade”; “Superei todos os meus medos”; “Aprendi a respeitar as classes sociais e ver e 

tratar as pessoas sem preconceito”; “O conhecimento e o interesse, porque, nós jovens, nunca 

tivemos algo assim, mas a partir desse momento nós todos participamos com interesse. Tivemos 

oportunidade e conhecimento, pois nunca tivemos algo assim”; “Construí amizades com 

pessoas tão simples, proporcionar felicidade através da cultura. A minha gratificação é ver o 

sorriso nos lábios e nos olhos de uma criança e das mães”; “Interação com os integrantes”.  

Os beneficiados dos Pontos, como sujeitos sociológicos, cuja identidade é construída 

na interação com o outro, demonstram fortemente valorizar a interação humana, representada 

pela palavra “pessoas”. No contato com outros sujeitos com os quais se identificam, 

demonstram sentir, gratidão, aprendizado, transformação, superação e felicidade. 

Por fim, conclui-se que os Pontos de Cultura promovem mudanças positivas na vida 

de seus beneficiados através da valorização da cultura, da expansão do conhecimento, da 

integração com a comunidade e da vivência de novas experiências. Na Figura 7.76 tem-se uma 

nuvem com as palavras que envolvem esse questionamento. 

Além de investigar qual a mudança que os Pontos de Cultura trouxeram para as vidas 

dos beneficiados, o Questionário 3 também procurou saber quais foram as contribuições levadas 

para as comunidades. Por se tratar de uma pergunta aberta, novamente fez-se necessário o uso 

do software NVIVO. Dentro desse contexto, as palavras mais mencionadas foram “cultura”, 

“jovens”, “comunidade” e “oportunidade”. A frequência dos dez termos mais citados pode ser 

conferida na Tabela 7.38.   
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Figura 7.76 - Nuvem de palavras: modificações causadas pela participação nas atividades dos Pontos de Cultura   

 

Palavras Contagem 

cultura 32 

jovens 20 

comunidade 17 

oportunidade 15 

conhecimento 12 

local 9 

pessoas 9 

culturais 8 

atividades 6 

conhecer 6 

Tabela 7.38 - Frequência de palavras: contribuições dos Pontos de Cultura para as comunidades 

Os resultados se referem ao conhecimento de novas culturas, às novas ocupações dadas 

aos jovens, à integração com as comunidades vizinhas e às novas oportunidades concedidas 

(aquisição de novos conhecimentos, novos contatos, etc.). Segue, na Figura 7.77, a nuvem das 

palavras mais recorrentes. 

Entre as palavras mais recorrentes reunidas na nuvem de palavras (Figura 7.77), a 

palavra cultura apontou como de maior destaque. Seguem alguns depoimentos: “As pessoas 

estão participando mais dos eventos culturais por causa do trabalho do Ponto”; “Maior 

entendimento político, movimentação cultural”; “Valorização da cultura nordestina”; 

“Contribuiu em vários aspectos da: cultura, sociedade, estratégias educacionais, identidade, 
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história, memória, sociologia...”; “Reconhecimento dos mestres de saber na cidade e também 

da cultura que não era muito valorizada”; “Conhecimento sobre a cultura que não era valorizada 

e também não era muito conhecida no município”; “Reconhecimento do trabalho dos mestres”; 

“Resgate da cultura tradicional de origem indígena, divulgação da comunidade enquanto 

quilombola e a promoção de atividades que não existiam”; “Apoio maior a pequenas 

comunidades e grupos artísticos”; “A comunidade passou a conhecer mais da cultura e os 

mestres”; “Oportunidade de conhecimento em todos os sentidos e facilitou para que cada um 

descobrisse seus próprios talentos”; “Desenvolvimento sociocultural para a comunidade, bem 

como a inclusão cultural”; “Deu oportunidade para talentos escondidos aparecerem e trouxe a 

inclusão cultural e social para a comunidade”; “Reativou a nossa cultura indígena; Mostrar e 

divulgar a cultura popular, já que a cidade é muito carente nesse sentido, incentivar os jovens 

para a cultura em geral. Mudar a forma de pensar dos jovens e da população através do teatro”; 

“Promoveu o acesso à formação, incentivou os mestres, despertou vocações, acesso a eventos 

culturais, fortalecimento de movimentos populares”; “Fortalecimento dos movimentos 

culturais e participação de pessoas em atividades culturais”; “Resgate de culturas esquecidas, 

oportunidade para os jovens, como oficinas de teatro, dança, informática”; “Dar valor a sua cor, 

a sua raça (negra)”; “Resgatar a cultura local, oportunidade de conhecer e vivenciar a cultura 

de seus antepassados”; “Divulgação da cultura indígena a nível local, estadual e nacional”. 

 

Figura 7.77 - Nuvem de palavras: contribuições dos Pontos de Cultura para as comunidades 

Pode-se observar nesses depoimentos a preocupação em destacar a valorização, o 

fortalecimento e o resgate das culturas. Há um reconhecimento geral sobre a importância da 

cultura na vida dos beneficiados pelos Pontos, os quais compreendem o seu papel de inclusão 

junto à sociedade. Ressalta-se ainda entre eles o reconhecimento do trabalho dos mestres no 

fazer cultural, conferindo-lhes o merecido destaque.  
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A segunda palavra de grande destaque foi “jovens”, como se pode verificar pelos 

depoimentos a seguir: “Dar ocupação aos jovens, mostrando como é possível crescer com 

responsabilidade”; “Dar outro caminho para as crianças”; “Tirar as crianças e adolescentes das 

ruas”; “Acessibilidade de leitura e internet, coisa que não tinha, tirando jovens das drogas e 

tornando cada um deles jovens com saúde e fora da violência das ruas”; “Diminuir o tempo 

ocioso das crianças”; “Participação da comunidade. Os jovens e as crianças estão fazendo algo 

que eles gostam e se sentem bem”; “Incentivar a cultura popular, interação entre os jovens das 

escolas públicas, mudança de relacionamento entre jovens e familiares”; “Interação dos jovens 

da comunidade com o maracatu e com a cultura popular”; “Promover o resgate da cultura 

popular, dando visibilidade. Oportunizou a inclusão e interação de adolescentes da comunidade 

que se sentiam à margem da sociedade e hoje tiveram a autoestima trabalhada se reconhecendo 

como autor de sua própria história”; “Tirar adolescentes e jovens da ociosidade e colocá-los 

para construir uma nova expectativa de vida cidadã e profissional”; “Envolver os jovens, 

crianças e a família nas atividades promovidas. Engajamento”; “Tirar os jovens das ruas”; 

“Despertou a juventude para a cultura geral”. 

Verifica-se pelos depoimentos grande preocupação de retirar os jovens da ociosidade 

através de uma ocupação motivadora, em que eles possam se sentir produtivos, participando 

efetivamente de atividades culturais; com isso, eles são oportunizados a sentirem-se autores de 

sua própria história.  

Outras palavras com elevado índice de recorrência foram “comunidade”, 

“oportunidade” e “conhecimento”, como pode ser observado nestes depoimentos: “Conhecer 

mais sobre os meus direitos como cidadão”; “Maior apropriação das ferramentas políticas e 

sociais”; “Acesso a novas tecnologias”; “A importância de registro da memória e da história 

como fortalecedor da identidade positiva do surdo. O ponto tem contribuído diretamente para 

o fortalecimento da comunidade”; “Os esclarecimentos que as capacitações e as palestras 

proporcionaram e os recursos financeiros ajudaram a divulgar mais a nossa comunidade”; 

“Oportunidade para todos, onde tiveram a chance de fazer algo que gosta, o que antes não 

existia”; “Oportunidade de levar novos conhecimentos e cultura, descobrir novos talentos, 

incentivar e desenvolver o potencial de cada pessoa através de palestras e oficinas, diversão 

através de filmes educativos”; “Transformação, inclusão, formação, aceitação das diferenças, 

nos jovens e sociedade em geral através das atividades realizadas”; “Oportunizar a criação, 

estimulou a arte”; “Ensinar as pessoas a pescarem e descobrirem dentro de si que são capazes, 

que dentro de si existe um tesouro que esperava por essa oportunidade, fez um bem enorme a 



CAPÍTULO VII: ANÁLISE 

228 

muitas famílias”; “Trouxe oportunidades para a comunidade, tais como, curso de informática, 

cinema, oficina de bolos e tortas, panificação, artes plásticas e dança”; “Integração entre as 

comunidades vizinhas”; “Conhecimento e debate sobre a criação de políticas públicas para 

solucionar e resolver os problemas da cultura”; “Fortalecimento da convivência de 

comunidades rurais”; “Reconhecimento de talentos culturais”; “Apoio maior a pequenas 

comunidades e grupos artísticos”; “A oportunidade de conhecer e resgatar a nossa cultura 

(quilombola)”. 

As palavras “comunidade”, “oportunidade” e “conhecimento” tiveram grande 

representatividade nos depoimentos, demonstrando com isso o despertar da consciência política 

e da cidadania entre eles. Esse despertar é devido à importância conferida à aquisição de 

conhecimento, como ponto de elevação da autoestima desses beneficiados dos Pontos, 

beneficiando com isso a própria comunidade. 

As duas últimas perguntas do Questionário 3 estão relacionadas ao tema da felicidade, 

cujo grau é objeto de análise deste estudo. Uma delas questiona sobre o nível geral de felicidade 

e a outra sobre o nível de satisfação em participar dos Pontos de Cultura. Cabe ratificar que 

ambas as perguntas estão expressas em escala de Likert de sete pontos, sendo o maior ponto o 

indicativo de mais alto grau de felicidade.  

Sobre o grau de felicidade geral dos beneficiados, pode-se dizer que é elevado: 50 

pessoas apontaram o nível 7. O nível 6 também teve uma grande adesão dos favorecidos, 21 

indivíduos. Isso significa que 86,59% dos beneficiados acreditam que seus graus de felicidade 

são os mais elevados. Já os níveis mais baixos pouco foram citados, como é possível verificar 

na Figura 7.78.  

 

Figura 7.78 - Nível de felicidade geral dos beneficiados 

A média do nível de felicidade geral dos beneficiados é de 6,366, o que pode ser 

considerado uma média muito alta, inclusive maior que a declarada pelos coordenadores dos 
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Pontos (6,139). O desvio padrão para essa questão ficou em 1,037 e o valor mínimo apontado 

foi 2, conforme pode-se ver na Tabela 7.39. 

Dados válidos 82 

Média 6.366 

Mediana  7 

Moda 7 

Frequência da moda  50 

Valor mínimo 2 

Valor máximo 7 

Menor quartil 6 

Maior quartil  7 

Desvio padrão  1.037 

Tabela 7.39 - Informações sobre o nível de felicidade geral dos beneficiados 

Os beneficiados são em si felizes, pois percebem positivamente a sua realidade, e pela 

“completa dedicação ao que se faz” (Nakamura e Csikszentmihalyi (apud Lyubomirsky 2008: 

160), de onde se infere se esse estado de espírito vai se realizar plenamente nas atividades dos 

Pontos, como bem demonstraram em suas respostas a questão sobre a felicidade proporcionada 

pelos Pontos. 

Quando finalmente arguidos sobre o nível de felicidade, considerando a participação 

nas atividades dos Pontos, os beneficiados apresentaram resultados superiores se comparados 

ao nível de felicidade geral da questão anterior. Nesse caso, mais de 95% dos respondentes 

afirmaram que seu grau de felicidade levando em consideração a sua participação nos PCs seria 

6 ou 7. Apenas um favorecido apontou o nível 3 e outros três indicaram o 5. Tais números, que 

podem ser conferidos na Figura 7.79, mostram a satisfação das pessoas com as atividades 

prestadas pelos Pontos de Cultura.  

 

Figura 7.79 - Nível de felicidade considerando a participação nos Pontos de Cultura 

O que se pode inferir é que a felicidade dos beneficiados é equivalente ao 

reconhecimento que eles têm da pertinência dos Pontos de Cultura e seu poder transformador. 
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Interessante perceber que os níveis mais baixos não foram mencionados pelos 

entrevistados – diferente do que aconteceu com a pergunta da felicidade geral. Os beneficiados 

se mostram mais felizes nos Pontos de Cultura do que de uma maneira geral. Conclui-se que os 

Pontos são um elemento significativamente positivo para a vida das pessoas. 

A Tabela 7.40 oferece mais informações sobre o nível de felicidade considerando a 

participação nos Pontos. A média do nível de felicidade é de 6,695, muito próxima ao limite de 

7. O desvio padrão encontrado foi baixo, de 0,661; o que evidencia a pequena dispersão das 

respostas. De acordo com a tabela, percebe-se que a frequência da moda (nível 7) é alta: 63 dos 

82 respondentes.  

Dados válidos 82 

Média 6.695 

Mediana  7 

Moda 7 

Frequência da moda  63 

Valor mínimo 3 

Valor máximo 7 

Menor quartil 7 

Maior quartil  7 

Desvio padrão  0.661 

Tabela 7.40 - Informações sobre o nível de felicidade considerando a participação nos Pontos de Cultura 

Cabe ressaltar que a média de felicidade para o trabalho no Ponto é mais alta que a da 

felicidade geral: enquanto que a primeira é 6,695; a segunda é 6,366. Ainda confrontando os 

dois questionamentos, pode-se dizer que 69,51% dos entrevistados (57 deles) apontaram o nível 

7 para as duas perguntas. Dos 25 beneficiados que responderam níveis diferentes para ambas 

perguntas, somente 4 (16%) indicaram que se sentem mais felizes de uma maneira geral do que 

nos Pontos de Cultura, enquanto que 21 (84%) se consideram mais satisfeitos com os trabalhos 

nos Pontos do que nos outros aspectos da vida conjuntamente.  

Finalmente, ainda é possível fazer comentários sobre o nível de felicidade dos 

beneficiados em participar dos PCs e a expectativa de felicidade dos beneficiados indicadas 

pelos coordenadores no Questionário 2. Mesmo que os gestores tenham esperado uma alta 

expectativa de felicidade por parte de seus favorecidos, eles conseguiram superar esse nível. A 

média indicada pelos líderes foi de 6,287, mas na verdade os beneficiados apresentaram uma 

média de 6,695.  

A expectativa alta dos coordenadores para a felicidade dos participantes dos Pontos de 

Cultura pode ser um reflexo da percepção de quão importante são os seus trabalhos para as 
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comunidades atendidas. Isso não indica necessariamente uma postura arrogante ou pretensiosa 

dos líderes. Tal hipótese é confirmada pela média ainda mais alta exposta pelos favorecidos, o 

que demonstra a importância das ações dos Pontos em suas vidas. E ainda, a curta diferença 

entre as duas médias pode evidenciar a sintonia existente entre coordenadores e beneficiados. 

Não se pode descartar a hipótese de ser mérito da própria Política Pública Cultural, no caso os 

Pontos de Cultura, a grande responsável pelo grau elevado de felicidade entre os beneficiados. 

7.4. CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS  

Esta seção tem o objetivo de analisar as possíveis correlações entre as variáveis 

levantadas através da pesquisa de campo.  Dessa forma, está dividida em duas subseções, em 

que a primeira está relacionada com as colocações obtidas junto aos beneficiados dos Pontos 

de Cultura, e a segunda tem fundamentos nas respostas dadas pelos coordenadores dos PCs. 

Em ambas as subseções, as análises de correlação foram realizadas de acordo com o que foi 

estabelecido na Seção 6.2 desta tese. Cabe ressaltar que os softwares Statistica e SPSS serviram 

de apoio nessa etapa do estudo.  

É importante mencionar que, além dos coeficientes de correlação, também foram 

calculados os níveis de significância para algumas das relações. Esses testes foram realizados 

porque qualquer correlação tem uma probabilidade de ocorrer devido ao acaso. Tendo em vista 

essa situação, deve-se estabelecer certo parâmetro (valor p), que representa a probabilidade 

máxima tolerada de a correlação ser fortuita. O valor p também pode ser chamado de nível de 

significância.  

Segundo Barbetta et al. (2010: 205), é comum adotar o nível de significância de 5%, 

mas em casos nos quais se deseja maior segurança, adota-se 1%. Para este estudo, optou-se por 

utilizar um valor 𝑝 de 5%. Nesse contexto, quando 𝑝 ≤  0,05, considera-se que a correlação é 

significante estatisticamente, havendo uma probabilidade de 95% de a correlação ser genuína. 

Para correlações que apresentam 𝑝 >  0,05, é arriscado afirmar que há relação entre as 

variáveis, visto que a probabilidade da relação acontecer devido ao acaso não é irrelevante. 
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7.4.1. VARIÁVEIS LEVANTADAS JUNTO AOS BENEFICIADOS DOS PONTOS 

DE CULTURA 

Nesta subseção são exibidos os coeficientes de correlação mensurados para as 

variáveis coletadas a partir do Questionário 3. Sendo assim, todas as informações cruzadas são 

a respeito dos beneficiados pelos Pontos de Cultura. O referido questionário era composto de 7 

variáveis nominais, 2 ordinais e 2 contínuas, o que determinou os tipos de coeficientes que 

foram calculados. Cabe ressaltar que três das variáveis nominais não foram consideradas para 

as análises de correlação, visto que não eram categóricas nem dicotômicas.  

Avaliaram-se primeiramente as variáveis contínuas: a idade dos beneficiados e o 

tempo de envolvimento nas atividades dos Pontos. Para esses dados, foi calculado o coeficiente 

de Pearson, assim como estabelecido no Quadro 6.11 (Cf. Cap 6). Visto que a análise é 

bivariada e somente há duas variáveis, apenas um coeficiente foi obtido. O coeficiente de 

correlação e o nível de significância obtidos são expostos na Tabela 7.41. 

  Idade beneficiado Tempo participação 

Idade beneficiado 1 .111 

  .321 

Tempo participação .111 1 

.321   

Tabela 7.41 - Coeficientes de Correlação de Pearson para as variáveis do Questionário 3 

De acordo com a tabela, percebe-se que a correlação de Pearson é positiva e fraca: 

0,111. Conclui-se ainda que não há significância estatística na correlação entre as duas 

variáveis, já que o nível de significância é igual a 0,321. Diante deste resultado, pode-se afirmar 

que a relação entre as duas variáveis pode ter acontecido eventualmente com uma probabilidade 

de 32,10%. Dessa forma, é uma evidência que as relações existentes ocorrem ao acaso e, 

portanto, não há relação entre as variáveis Idade dos beneficiados e Tempo de participação nas 

atividades dos PCs.   

Em seguida, foram mensurados os coeficientes para os dados ordinais. Sendo assim, 

as variáveis analisadas foram o Nível de felicidade geral, o Nível de felicidade em participar 

das atividades dos Pontos de Cultura (ambas expressas em escala de Likert) e a Escolaridade 

dos beneficiados. Para essas variáveis, foram calculados os coeficientes de correlação de 

Spearman e de Kendall, que podem ser consultados nas Tabelas 7.42 e 7.43, respectivamente.  
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 Felicidade_geral Felicidade_PC Escolaridade 

Felicidade_geral 1.000 ,605* .082 

  .000 .466 

Felicidade_PC ,605* 1.000 -.095 

.000   .394 

Escolaridade .082 -.095 1.000 

.466 .394   

* A correlação é significativa no nível 0,01 

Tabela 7.42 - Coeficientes de Correlação de Spearman para variáveis do Questionário 3 

 

  Felicidade_geral Felicidade_PC Escolaridade 

Felicidade_geral 1.000 ,572* .070 

  .000 .482 

Felicidade_PC ,572* 1.000 -.087 

.000   .399 

Escolaridade .070 -.087 1.000 

.482 .399   

* A correlação é significativa no nível 0,01 

Tabela 7.43 - Coeficientes de Correlação de Kendall para as variáveis do Questionário 3 

Observando as duas tabelas, que oferecem resultados semelhantes, pode-se ver que 

uma das correlações é estatisticamente significativa: entre a Felicidade geral e a Felicidade em 

participar do Ponto. Em ambos os testes, o nível de significância foi de 0,000 e a correlação 

pode ser classificada como positiva moderada (0,605 e 0,572). Tais valores denotam que a 

relação entre os dados não se dá ao acaso e que quanto maior é a felicidade na vida de um modo 

geral, maior é a felicidade em trabalhar nos Pontos, e vice-versa. Assim, compreendemos que 

há pessoas que já são, conforme os pressupostos teóricos de alguns autores a exemplo de 

Lyubomirsky (2008: 42) e Seligman (2004: 63), por natureza predispostas à felicidade. Tais 

pessoas ao se identificarem com os Pontos de Cultura, potencializam essa tendência, tornando-

se ainda mais felizes, conforme apontam os resultados da pesquisa. 

A respeito das demais variáveis, não é possível afirmar que há uma relação entre elas, 

já que os níveis de significância e os coeficientes de correlação não foram expressivos.  

Posteriormente, realizaram-se as análises de correlação para as variáveis dicotômicas 

e dicotomizadas do Questionário 3. Nesse caso foi calculado o coeficiente de correlação phi, já 

que se tratavam de variáveis dicotômicas. Diferente do que ocorre com os coeficientes de 

correlação de Spearman ou Pearson, para a correlação phi não há um intervalo fixo no qual 

oscile a correlação, por exemplo, entre 0 e 1.  
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Conforme afirmam Chen e Popovich (2002: 39), o valor do coeficiente phi geralmente 

é menor do que 1. O valor máximo que phi pode atingir vai depender das proporções das 

variáveis que compõe o problema: quanto maior o intervalo entre as proporções das variáveis 

dicotômicas, menor é o valor máximo de phi.  

Sendo assim, o valor máximo que phi pode atingir depende das proporções das 

variáveis que compõe o problema: quanto maior o intervalo entre as proporções das variáveis 

dicotômicas, menor é o valor máximo de phi. Além do mais, Liu (1980: 5) coloca que a 

associação é excessiva quando o valor do coeficiente phi é igual ao valor máximo possível.  

Os dados dicotômicos do Questionário 3 são referentes à variável Sexo dos 

entrevistados e ao questionamento sobre se as Atividades nos Pontos de Cultura modificaram a 

vida dos beneficiados. Com o apoio dos softwares, obteve-se um valor phi de -0,00334 para as 

variáveis, o que permite concluir que não existe uma relação entre as mesmas. Nesse caso, o 

valor máximo que o coeficiente phi poderia atingir era de 0,27062. Isso significa que essa 

variável Sexo não tem relação com a interferência na vida dos beneficiados, ou seja, tanto os 

homens como as mulheres têm a possibilidade de terem suas vidas modificadas pelo Ponto de 

Cultura. 

Algumas variáveis foram dicotomizadas, com o fim de viabilizarem a aplicação do 

coeficiente phi.  Dicotomizaram-se as variáveis Felicidade geral e Felicidade por participar do 

Ponto de Cultura. Para ambas as variáveis, determinaram-se duas classes: a primeira 

compreendendo os níveis 7 e 6 e a segunda abrangendo os demais níveis. Essas transformações 

foram realizadas para verificar se o fato de o Ponto de Cultura ter modificado a vida das pessoas 

tinha relação com os níveis de felicidade dos beneficiados.  

Em relação às variáveis “modificação com o Ponto de Cultura” e “felicidade geral” 

obteve-se um coeficiente phi de -0,30449; quando o máximo possível seria 0,07670. Já para 

“modificação com o Ponto de Cultura” e “felicidade por participar do PC” foi verificado um 

coeficiente phi de -0,25742 (máximo de 0,04413). Os valores não garantem uma associação 

significativa entre os dados analisados, portanto, não podemos assegurar que ao modificar a 

vida das pessoas, os Pontos de Cultura tenham contribuído diretamente para elevar o seu nível 

de felicidade. É importante destacar, no entanto, que esse baixo valor para os três coeficientes 

phi mensurados se justifica por ter sido avaliado nas três situações a associação entre a variável 

“Mudança de vida com o Ponto de Cultura” com Sexo, Felicidade geral e Felicidade no Ponto. 

É possível que a variável Mudança de vida com o Ponto de Cultura, não seja ideal para ser 
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confrontada, visto que a grande maioria dos respondentes (96,34%) escolheu a mesma resposta 

e, por isso, oferece pouca informação.  

Por fim, calcularam-se coeficientes de correlação bisserial, entre as variáveis continuas 

e dicotomizadas. Os dados contínuos utilizados eram a respeito da idade dos beneficiados e do 

tempo de trabalho nos Pontos de Cultura, enquanto que os dados dicotomizados foram 

Felicidade geral e Felicidade por participar do Ponto. Cabe colocar que a dicotomização das 

variáveis se deu conforme já detalhado anteriormente nesta subseção. Os coeficientes podem 

ser visualizados na Tabela 7.44.  

 Felicidade_geral Felicidade_PC 

Idade_beneficiado .082 .093 

.461 .404 

Tempo_participação .027 .174 

.812 .118 

Tabela 7.44 - Coeficientes de Correlação Bisserial para as variáveis do Questionário 3 

De acordo com os resultados da Tabela 7.44, pode-se perceber que as associações entre 

as variáveis são pouco expressivas e ainda que os resultados dos testes de significância são 

elevados, o que significa ser grande a probabilidade de as relações encontradas serem 

decorrentes do acaso. Pode-se inferir desse resultado que a felicidade geral ou a felicidade em 

participar direta ou indiretamente do Ponto de Cultura independa do tempo e da idade.  

Esta subseção teve como objetivo cruzar as variáveis levantadas junto aos beneficiados 

dos Pontos de Cultura, a fim de investigar a associação entre elas. Tendo em vista os 

coeficientes de correlação mensurados, foi possível verificar uma relação forte e significativa 

entre a felicidade geral dos beneficiados e a felicidade deles em trabalhar nos Pontos de Cultura. 

O coeficiente de Spearman encontrado foi de 0,605; com um nível de significância de 0,000. 

As demais análises bivariadas do Questionário 3 não apresentaram correlação expressiva ou 

com significância estatística. 

7.4.2. VARIÁVEIS LEVANTADAS JUNTO AOS COORDENADORES DOS 

PONTOS DE CULTURA: QUESTIONÁRIO 1.  

O Questionário 1 é o mais extenso entre os demais e é composto pelos mais diversos 

tipos de questões, envolvendo todas as escalas existentes. Esse questionário foi aplicado junto 

aos coordenadores dos Pontos de Cultura e envolve assuntos diversos, tais como perfil do 
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entrevistado, atividades dos Pontos de Cultura, processo seletivo, o convênio com a Fundarpe, 

infraestrutura, finanças, público atendido, força de trabalho e gestão. 

Em um primeiro momento, realizaram-se as análises bivariadas entre as variáveis 

contínuas do questionário. Dessa forma, foram envolvidas as perguntas sobre a idade dos 

coordenadores, o tempo na função de coordenador, o tempo em que as atividades são realizadas, 

o tempo de aprovação do edital, o tempo de convênio com a Fundarpe, o tempo desde o primeiro 

repasse de recursos, o número de pessoas atendidas pelos Pontos, o número de voluntários e o 

número de funcionários remunerados. Para essas variáveis, calculou-se o coeficiente de 

correlação de Pearson, que pode ser consultado na Tabela 7.45, juntamente com os níveis de 

significância.  

  Idade 
Tempo_ 

coordenad 

Tempo_ 

atividades 

Tempo_ 

edital 

Tempo_ 

convênio 

Tempo_ 

repasse 

Pessoas_ 

atendidas 

Número_ 

voluntários 

Número_ 

remunerados 

Idade 1 .106 ,267** .125 .144 .053 -.089 .123 .058 

  .307 .009 .227 .165 .613 .393 .238 .580 

Tempo_ 

coordenador 
.106 1 .105 ,315** ,266** ,210* .043 -.146 -,348** 

.307   .309 .002 .009 .041 .681 .162 .001 

Tempo_ 

atividades 
,267** .105 1 ,218* ,233* .051 -.149 -.177 .073 

.009 .309   .034 .023 .624 .149 .088 .484 

Tempo_ 

edital 
.125 ,315** ,218* 1 ,889** ,721** .005 -,228* -,312** 

.227 .002 .034   .000 .000 .960 .027 .002 

Tempo_ 

convênio 
.144 ,266** ,233* ,889** 1 ,821** .018 -,227* -,346** 

.165 .009 .023 .000   .000 .864 .028 .001 

Tempo_ 

repasse 
.053 ,210* .051 ,721** ,821** 1 .009 -,216* -,301** 

.613 .041 .624 .000 .000   .929 .036 .003 

Pessoas_ 

atendidas 
-.089 .043 -.149 .005 .018 .009 1 .103 -.057 

.393 .681 .149 .960 .864 .929   .324 .587 

Número_ 

voluntários 
.123 -.146 -.177 -,228* -,227* -,216* .103 1 .077 

.238 .162 .088 .027 .028 .036 .324   .459 

Número_ 

remunerados 
.058 -,348** .073 -,312** -,346** -,301** -.057 .077 1 

.580 .001 .484 .002 .001 .003 .587 .459   

* A correlação é significativa no nível 0,05 
** A correlação é significativa no nível 0,01 

Tabela 7.45 - Coeficientes de Correlação de Pearson para as variáveis do Questionário 1 

Pode-se verificar na Tabela acima, a Idade dos coordenadores é correlacionada com o 

tempo em que as atividades dos Pontos de Cultura são oferecidas à população. O coeficiente 

encontrado foi de 0,267; o que permite dizer que a relação está entre fraca e moderada. A idade 

dos gestores não apresentou significância estatística com mais nenhuma outra variável.  

O tempo no qual os entrevistados estão liderando os Pontos de Cultura se mostrou 

correlacionado com as seguintes variáveis: tempo de aprovação do edital, tempo de convênio 
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com a Fundarpe, tempo desde o primeiro repasse de recursos e número de trabalhadores 

remunerados. Todas essas correlações podem ser vistas como entre fracas e moderadas. Os 

níveis de significância, no entanto, são diferentes. Enquanto as relações com o tempo do edital, 

o tempo do convênio e o número de remunerados têm uma probabilidade menor de 1% de terem 

ocorrido ao acaso, a associação com o tempo de repasse tem quase 5% de chance de ter 

acontecido aleatoriamente. A relação entre o Tempo das atividades de coordenador e o Número 

de trabalhadores remunerados, no entanto, é negativa, ou seja, sugere que quanto maior o tempo 

de coordenação das atividades, menor é o número de empregados assalariados, e vice versa.  

Isso possivelmente nos leva à necessidade de verificar a correlação entre o tempo de aprovação 

do edital com o número de trabalhadores voluntários ou remunerados, em que quanto mais 

recente a aprovação, maior o número de pessoas trabalhando, conforme será visto mais adiante, 

uma vez que somente a correlação dessas variáveis (Tempo de atividade como coordenador X 

número de trabalhadores remunerados) não é suficiente para justificar tal resultado, embora se 

entenda que é recorrente o atraso do repasse de recursos para manter nos Pontos de Cultura 

empregados assalariados. Nesse entendimento, o recurso recebido mediante a aprovação do 

edital não é suficiente para manter a longo prazo trabalhadores assalariados. 

Podemos entender então que o fator tempo é relevante em relação à quantidade de 

trabalhadores remunerados, pois quanto maior o tempo como coordenador dos Pontos de 

Cultura sinaliza a utilização do recurso recebido e, consequentemente, não existe condição de 

contratar remuneradamente mais trabalhadores, ao contrário do coordenador que está há pouco 

tempo exercendo a atividade, pois tem condições de efetuar contratações, uma vez que ainda 

tem recursos recebido recentemente. 

Em relação ao tempo em que as atividades dos PCs estão sendo realizadas, observou-

se uma associação positiva com as variáveis “Idade do coordenador”, “Tempo de aprovação do 

edital” e “Tempo de convênio com a Fundarpe”. Todas as correlações observadas são positivas 

e podem ser taxadas como entre fraca e mediana. Para essas variáveis, a relação entre elas pode 

ser percebida claramente: quanto mais antigas são as atividades, mais antigos são os seus editais 

e mais longos são seus convênios com a Fundarpe.  

Já o Tempo de aprovação dos editais é relacionado de forma positiva com o Tempo de 

atuação dos coordenadores, o Tempo no qual as atividades são ofertadas, o Tempo de convênio 

com a Fundarpe e o Tempo do repasse dos recursos. Cabe ressaltar que as relações entre o 

Tempo de aprovação dos editais com o Tempo do convênio e do repasse dos recursos podem 

ser consideradas como fortes, visto que a correlação é de pelo menos de 0,721, tendo ambas as 
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relações significância estatística de 1%. Essa expressiva correlação pode ser explicada porque 

as três variáveis apresentam uma ligação temporal – os editais são lançados, depois os 

convênios são firmados e finalmente os recursos são repassados aos Pontos de Cultura.  

Outro ponto interessante a ser destacado é que o Tempo de aprovação dos editais 

também apresentou um comportamento negativo com outras variáveis, que são o número de 

voluntários e de trabalhadores remunerados nos Pontos. A relação negativa sugere que quanto 

mais recente a aprovação do edital, e, por conseguinte o percebimento do recurso, maior o 

número de pessoas trabalhando nos PCs – de maneira voluntária ou remunerada. As relações 

entre as variáveis podem ser classificadas como entre fraca e moderada, ambas respeitando um 

nível de significância de 5%.    

Cabe ressaltar que devido às três variáveis – tempo do edital, tempo do convênio com 

a Fundarpe e tempo desde o primeiro repasse de recursos – estarem altamente correlacionadas 

entre si, há uma semelhança entre seus comportamentos com as demais variáveis. Dessa forma, 

a análise dos tempos de convênio e de repasse são similares à análise do tempo do edital.  

Ainda de acordo com a Tabela 7.45, é possível verificar que o Tempo de convênio 

com a Fundarpe se correlaciona positivamente com o Tempo de trabalho do coordenador, o 

Tempo de prestação das atividades, o Tempo de aprovação do edital e o Tempo de repasse nos 

recursos. As relações mais fortes ocorrem com os tempos de aprovação do edital e do repasse 

de recursos, que podem ser explicadas pela relação temporal entre os fatos. Por fim, também se 

percebe a correlação negativa entre fraca e moderada com as variáveis Número de voluntários 

e Trabalhadores remunerados.  

O tempo do último repasse de recursos mostra relação positiva com os tempos de 

trabalho do coordenador, de aprovação do edital e de convênio com a Fundarpe. A primeira 

relação pode ser classificada como fraca e as duas últimas como fortes. Assim como nos dois 

últimos casos, também há uma relação oposta com a quantidade de voluntários e com a de 

trabalhadores remunerados.  

O número de pessoas atendidas pelos Pontos de Cultura não apresentou correlação 

significativa com as demais variáveis. Já o número de pessoas que trabalham de forma 

voluntária nos Pontos mostrou-se negativamente correlacionado, a um nível de significância de 

5%, com as variáveis Tempo de aprovação do edital, Tempo de convênio com a Fundarpe e 

Tempo dos repasses dos recursos. Tais relações podem ser apontadas como entre fracas e 

medianas. Isso sugere que quanto mais antigos são os editais, os convênios e os repasses dos 
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recursos, menos voluntários os Pontos de Cultura têm. Isso se justifica pela paralisação ou 

diminuição das atividades dos Pontos.  

Quanto às relações do número de trabalhadores remunerados, existe uma correlação 

negativa com o tempo de atuação do coordenador, tempo de aprovação do edital, tempo de 

convênio com a Fundarpe e tempo dos repasses dos recursos, a uma significância de 1%. Isso 

quer dizer que quanto maiores esses tempos, menor é a probabilidade de haver trabalhadores 

assalariados nos Pontos de Cultura. A força dessa afirmação é maior em relação a trabalhadores 

remunerados do que para voluntários. Isso se justifica pela escassez de recursos para remunerar 

os trabalhadores haja vista não haver o repasse das parcelas subsequentes. 

Finalizadas as análises com os dados contínuos, pode-se dar início à análise dos dados 

ordinais. Sendo assim, as Tabelas 7.46 e 7.47 mostram os coeficientes de correlação de 

Spearman e Kendall, respectivamente, para as variáveis ordinais do Questionário 1. 

No Questionário 1, apenas uma variável ordinal se mostra relevante: o nível de 

escolaridade dos coordenadores dos PCs. Assim, optou-se por confrontar esse grupo de dados 

com questionamentos do Questionário 2, ressaltando que a paridade dos dados foi mantida. 

Dessa forma, foi escolhida uma pergunta do Questionário 2 sobre a felicidade por trabalhar no 

Ponto de Cultura, e também foi selecionado o índice de felicidade, que pode ser obtido através 

da média aritmética de quatro perguntas desse questionário. O objetivo da comparação entre 

essas variáveis é saber se o nível de conhecimento formal dos líderes dos Pontos influencia no 

nível de felicidade deles.  

  
Escolaridade 

Índice_ 

felicidade 

Felicidade_ 

coordenador 

Escolaridade 1.000 -.049 -.124 

  .639 .230 

Índice_felicidade -.049 1.000 .144 

.639   .164 

Felicidade_coordenador -.124 .144 1.000 

.230 .164   

Tabela 7.46 - Coeficientes de Correlação de Spearman para variáveis do Questionário 1 

Através das Tabelas 7.46 e 7.47, pode-se verificar que nenhuma das relações apresenta 

significância estatística, haja vista o nível de significância de todas elas ultrapassar a tolerância 

de 5%. Dessa forma, pode-se concluir que as associações encontradas entre os dados têm 

grandes chances de terem acontecido de maneira aleatória. Não há, portanto, como garantir 

nenhuma relação entre o nível de escolaridade dos coordenadores e seus índices de felicidade.  
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Escolaridade Índice_ 

felicidade 

Felicidade_ 

coordenador 

Escolaridade 1.000 -.039 -.108 

  .647 .233 

Índice_felicidade -.039 1.000 .111 

.647   .169 

Felicidade_coordenador -.108 .111 1.000 

.233 .169   

Tabela 7.47 - Coeficientes de Correlação de Kendall para variáveis do Questionário 1 

Em seguida, foram analisadas as variáveis dicotômicas do Questionário 1. Devido ao 

grande número de variáveis e aos distintos temas que envolvem, elas foram divididas em dois 

blocos. O primeiro bloco de questões dicotômicas aborda a formação do coordenador do Ponto. 

Foram, portanto, consideradas a capacitação do coordenador na área cultural e a participação 

tanto no treinamento para a elaboração do projeto de trabalho como em fóruns regionais 

estaduais e/ou nacionais. Na Tabela 7.48, podem ser encontrados os coeficientes de correlação 

Phi entre as variáveis, assim como os valores máximos que tais coeficientes poderiam atingir, 

de acordo com os dados em questão.  

  Capacitação Treinamento Fóruns 

Capacitação coeficiente phi   0.3103 0.0018 

  valor máximo   0.7889 0.8454 

Treinamento coeficiente phi 0.3103   0.0947 

  valor máximo 0.7889   0.6670 

Fóruns coeficiente phi 0.0018 0.0947   

  valor máximo 0.8454 0.6670   

Tabela 7.48 - Coeficientes de Correlação Phi para variáveis do Questionário 1 

A Tabela 7.48 mostra que as relações não apresentam significância estatística e que 

por isso não devem ser consideradas. A correlação entre a capacitação na área cultural e a 

participação no treinamento da Fundarpe, por exemplo, pode ser considerada como mediana 

(0,3101), mas há uma probabilidade de 78,89% de ter ocorrido ao acaso.  

O segundo bloco de questões dicotômicas está relacionado à gestão dos Pontos de 

Cultura e por isso aborda algumas variáveis: o Tipo de dedicação dos coordenadores (total ou 

parcial), a Geração de renda para os beneficiados, o Recebimento de apoio financeiro de outra 

instituição e a Articulação com outros Pontos de Cultura ou outras entidades. Na Tabela 7.49, 

é possível observar os resultados dos testes de correlação para essas variáveis. 

Assim como aconteceu para o primeiro bloco de dados dicotômicos, nenhuma relação 

se mostrou estatisticamente significativa. Em todos os casos, há uma chance considerável de as 
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associações serem aleatórias. Sendo assim, nenhuma conclusão pode ser tirada das análises 

feitas entre as variáveis dicotômicas do Questionário 1.   

  Dedicação Renda Apoio_fin Articulação_PC Articulação_out 

Dedicação coeficiente phi   0.1913 -0.2058 0.0016 -0.1414 

  valor máximo   0.7219 0.3866 0.4478 0.0752 

Renda  coeficiente phi 0.1913  -0.0433 0.0065 0.1042 

  valor máximo 0.7219  0.2791 0.6203 0.1042 

Apoio_fin coeficiente phi -0.2058 -0.0433   0.0828 0.0291 

  valor máximo 0.3866 0.2791   0.1731 0.0291 

Articulação_PC coeficiente phi 0.0016 0.0065 0.0828   -0.0633 

  valor máximo 0.4478 0.6203 0.1731   0.1680 

Articulação_out coeficiente phi -0.1414 0.1042 0.0291 -0.0633   

  valor máximo 0.0752 0.1042 0.0291 0.1680   

Tabela 7.49 - Coeficientes de Correlação Phi para outras variáveis do Questionário 1 

Algumas das variáveis categóricas ou nominais do questionário também foram 

avaliadas. Para esse tipo de dado é adequado utilizar o coeficiente de contingência, que pode 

variar entre 0 e um valor máximo particular para cada conjunto de dados, inferior a 1. Devido 

ao grande número de variáveis desse tipo, apenas três pares delas foram analisados. Tais 

combinações envolvem a área geográfica onde está localizado o PC e a situação do imóvel, o 

perfil do público atendido e a sua tendência de crescimento, e os objetivos dos Pontos e os 

problemas enfrentados por eles.  

Os coeficientes de contingência são mostrados na Tabela 7.50, assim como o valor 

máximo possível para cada associação e a significância estatística.  

Variáveis avaliadas Coeficiente de contingência Significância Valor máximo 

Área_geográfica x Situação_imóvel .7417 .003 .8165 

Perfil_público x Tendência_público .5816 .166 .9129 

Objetivos_projeto x Problemas_enfrentados .6764 .713 .9428 

Tabela 7.50 - Coeficientes de Contingência para variáveis do Questionário 1 

De acordo com a tabela acima, pode-se perceber que apenas uma das relações é 

significativa, entre a área geográfica e a situação do imóvel, pois há apenas uma pequena chance 

de ocorrência fortuita de 0,3%. E ainda, pode-se concluir que essa relação é forte, pois atinge 

0,7417, quando o máximo possível seria de 0,8165. Tais valores, portanto, sugerem que há uma 

forte ligação entre a área geográfica do Ponto de Cultura (rural ou urbana) e a situação do 

imóvel (próprio, alugado, cedido, etc.). Os dados mostram que a maioria dos Pontos da área 

rural têm seus imóveis próprios, enquanto que os PCs da área urbana apresentam imóveis tanto 

alugados como próprios. Isso significa que o valor do mercado dos imóveis da zona urbana 

sobressai os da zona rural.  
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Por fim, analisou-se variáveis contínuas e dicotômicas simultaneamente através do 

coeficiente de correlação bisserial pontual. Tendo em vista o grande número de variáveis e os 

temas distintos, também se optou por dividir as variáveis em dois blocos. O primeiro bloco 

envolve questões relacionadas ao coordenador, abordando sua dedicação ao Ponto e formação 

cultural. Sendo assim, os dados contínuos são o tempo na função de coordenador e a idade dele; 

enquanto que os dados dicotômicos são a dedicação do coordenador (parcial ou total), a 

capacitação na área cultural e a participação no treinamento dado pela Fundarpe ou em fóruns. 

O resultado da correlação bisserial pontual pode ser visto na Tabela 7.51.  

  

Dedicação_ 

coordenador 

Capacitação_ 

cultural 

Treinamento_ 

Fundarpe 

Participação_ 

forúns 

Tempo_função .018 .154 .102 .052 

.866 .136 .324 .619 

Idade_coordenador .053 -.152 .129 .046 

.610 .142 .211 .659 

Tabela 7.51 - Coeficientes de Correlação Bisserial Pontual para variáveis do Questionário 1 

Cabe ressaltar que a interpretação para o coeficiente de correlação bisserial pontual é 

o mesmo indicado na Figura 6.4, visto que ele é derivado da correlação de Pearson e varia entre 

-1 e 1. Conforme a Tabela 7.51, pode-se constatar que nenhuma das relações apontadas é forte, 

assim como também não apresentam significância estatística.  

O segundo bloco envolve questões relacionadas à gestão dos Pontos de Culturas. As 

variáveis contínuas consideradas foram o Tempo de realização das atividades do ponto, o 

Volume de pessoas atendidas, o Número de trabalhadores voluntários e a Quantidade de pessoas 

assalariadas. Como variáveis dicotômicas tem-se a Articulação com outros Pontos, a 

Articulação com outras entidades, a Geração de renda para os beneficiários e o Apoio financeiro 

advindo de outras instituições. Os coeficientes de correlação bisserial pontual para esses dados 

são encontrados na Tabela 7.52.  

  

Realização_ 

atividade 

Pessoas_ 

atendidas 

Trabalho_ 

voluntário 

Trabalho_ 

remunerado 

Articulação_Pontos -.147 .112 .154 -.086 

.155 .278 .136 .412 

Articulação_Outros .068 .023 .048 -.037 

.513 .822 .646 .721 

Renda_beneficiados .162 -.045 .082 .077 

.116 .667 .429 .463 

Apoio_financeiro -.094 -.008 ,234* .146 

.363 .939 .022 .161 

* A correlação é significativa no nível 0,05 

Tabela 7.52 - Coeficientes de Correlação Bisserial Pontual para outras variáveis do Questionário 1 



CAPÍTULO VII: ANÁLISE 

243 

Olhando a Tabela 7.52 é possível perceber que apenas uma relação é significativa, 

entre o apoio financeiro de outras instituições e o número de trabalhadores voluntários no Ponto. 

Essa correlação de 0,234 pode ser classificada como de fraca a moderada, com uma chance de 

apenas 2,2% de ter ocorrido acidentalmente. Isso sinaliza que com um aporte financeiro, mesmo 

que pequeno, as atividades não param completamente, demonstrado pela participação de 

voluntários nas atividades do Ponto. 

Diante de todas as análises realizadas com os dados do Questionário 1, algumas 

observações podem ser feitas. Há relação entre a idade dos coordenadores e o tempo no qual as 

atividades dos Pontos de Cultura são oferecidas à população. Existe também uma forte 

correlação entre as variáveis Tempo de aprovação do edital, Tempo de convênio com a 

Fundarpe e Tempo desde o primeiro repasse de recursos: uma relação temporal. O tempo no 

qual os líderes estão no comando dos Pontos de Cultura se mostrou correlacionado com essas 

três variáveis, assim como o tempo em que as atividades dos PCs estão sendo realizadas. 

Quando mais antigo é a gestão do coordenador do Ponto, maior é o tempo em que se processa 

a aprovação, o convênio, o repasse do recurso e, consequentemente, o tempo em que as 

atividades específicas são realizadas. 

Para finalizar, ratifica-se que o tempo de aprovação dos editais apresentou um 

comportamento inverso em relação ao número de voluntários e de trabalhadores remunerados 

nos Pontos. Ainda, verificou-se que há uma relação significativa forte entre a área geográfica 

do Ponto de Cultura e a situação do imóvel. Por fim, pode-se também destacar a correlação 

entre o apoio financeiro de outras instituições e o número de trabalhadores voluntários no Ponto. 

7.4.3. VARIÁVEIS LEVANTADAS JUNTO AOS COORDENADORES DOS 

PONTOS DE CULTURA: QUESTIONÁRIO 2.  

Esta subseção tem o propósito de expor as análises bivariadas realizadas com as 

variáveis presentes no Questionário 2. Cabe lembrar que esse questionário também foi aplicado 

junto aos coordenadores dos Pontos de Cultura e tinha como objetivo investigar os níveis de 

felicidade declarados por eles. Visto que todas as seis questões desse instrumento de pesquisa 

estavam expressas em escala de Likert, ou seja, escala ordinal, apenas foi possível calcular os 

coeficientes de correlação de Spearman ou de Kendall.  

As Tabelas 7.53 e 7.54 trazem os coeficientes calculados para os dados, sendo a 

primeira com foco na correlação de Spearman e a segunda na de Kendall.  
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Felicidade_ 

geral 

Felicidade_ 

colegas 

Felicidade_ 

felizes 

Felicidade_ 

infelizes 

Felicidade_ 

coordenador 

Felicidade_ 

beneficiados 

Felicidade_ 

geral 
1.000 ,289** ,382** .183 ,290** .190 

  .004 .000 .076 .004 .064 

Felicidade_ 

colegas 
,289** 1.000 ,421** ,289** .182 .144 

.004   .000 .004 .077 .163 

Felicidade_ 

felizes 
,382** ,421** 1.000 ,310** .036 .095 

.000 .000   .002 .727 .360 

Felicidade_ 

infelizes 
.183 ,289** ,310** 1.000 .067 .188 

.076 .004 .002   .518 .068 

Felicidade_ 

coordenador 
,290** .182 .036 .067 1.000 ,425** 

.004 .077 .727 .518   .000 

Felicidade_ 

beneficiados 
.190 .144 .095 .188 ,425** 1.000 

.064 .163 .360 .068 .000   

* A correlação é significativa no nível 0,05 
** A correlação é significativa no nível 0,01 

Tabela 7.53 - Coeficientes de Correlação de Spearman para as variáveis do Questionário 2 

 

  

Felicidade

_ geral 

Felicidade_ 

colegas 

Felicidade

_ felizes 

Felicidade

_ infelizes 

Felicidade_  

coordenador 

Felicidade_  

beneficiados 

Felicidade_ 

geral 
1.000 ,264** ,338** .164 ,262** .176 

  .004 .000 .063 .003 .061 

Felicidade_ 

colegas 
,264** 1.000 ,364** ,240** .153 .129 

.004   .000 .005 .079 .159 

Felicidade_ 

felizes 
,338** ,364** 1.000 ,272** .029 .085 

.000 .000   .002 .734 .346 

Felicidade_ 

infelizes 
.164 ,240** ,272** 1.000 .055 .171 

.063 .005 .002   .518 .055 

Felicidade_ 

coordenador 
,262** .153 .029 .055 1.000 ,382** 

.003 .079 .734 .518   .000 

Felicidade_ 

beneficiados 
.176 .129 .085 .171 ,382** 1.000 

.061 .159 .346 .055 .000   

* A correlação é significativa no nível 0,05 
** A correlação é significativa no nível 0,01 

Tabela 7.54 - Coeficientes de Correlação de Kendall para as variáveis do Questionário 2 

Como se pode verificar, o nível de Felicidade geral dos coordenadores tem correlação 

com a Felicidade comparada com a dos colegas, a Felicidade comparada a pessoas felizes e a 

Felicidade como coordenador do Ponto. Tais associações são positivas e podem ser 

consideradas entre fracas e moderadas, de acordo com o estabelecido na Figura 6.4 (Cf. Cap. 

6). As três relações são significativas estatisticamente, com apenas 1% de probabilidade de as 

associações ocorrerem ao acaso.  
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O que se pode inferir por esse resultado é que a maioria dos coordenadores se 

mostraram felizes em seus relacionamentos, bem como na execução de suas atividades. 

Somente uma parcela não significativa apresentou posicionamento negativo. Diante desses 

resultados, compreende-se que os coordenadores são pessoas com alto grau de felicidade. 

A Felicidade comparada com os colegas também apresenta significância estatística 

com as variáveis “Felicidade comparada com os felizes” e “Felicidade comparada com os 

infelizes”. Tais correlações são positivas e podem ser classificadas como entre fracas e 

moderadas. A chance de essas associações terem ocorrido ao acaso é irrelevante, menor que 

1%. Infere-se que há uma satisfação interior em participar dos Pontos de Cultura 

independentemente da insatisfação alheia.  

Quanto às variáveis Felicidade comparada com os felizes e Felicidade comparada com 

os infelizes, assim como as correlações anteriores, é positiva e pode ser considerada como entre 

fraca e moderada. O nível de significância também está abaixo de 0,01 – indicando o forte valor 

estatístico.  

O que se pôde observar é que as pessoas felizes conseguem aproveitar o que de melhor 

pode haver nas diversas situações em que esteja envolvido, ao passo que as pessoas infelizes, 

em que pese as condições favoráveis de vida, não a interpretam positivamente.  

Finalmente, tem-se a associação entre a Felicidade do coordenador e a Felicidade que 

ele espera dos seus beneficiados. Pelo coeficiente de Spearman, essa correlação é igual a 0,425, 

enquanto que o coeficiente de Kendall acusa 0,382. Isso quer dizer que, quanto maior a 

felicidade dos coordenadores, possivelmente maior será a felicidade esperada dos beneficiados. 

Essa correlação é a mais forte dentre todas as outras avaliadas nesta subseção. Pode-se, 

inclusive, classificá-la como associação moderada, de acordo com o coeficiente de correlação 

de Spearman. É importante ainda mencionar a alta significância estatística dessa correlação, já 

que a probabilidade do acaso é inexpressiva. Diante do exposto, deduz-se que a satisfação 

proporcionada em coordenar Pontos de Cultura propaga-se para os beneficiados. Quando se faz 

uma atividade com prazer e dedicação acaba refletindo nos indivíduos que estão envolvidos. 

Diante dos resultados apresentados, mediante as análises bivariadas para o 

Questionário 2, pode-se concluir que muitas das variáveis levantadas apresentam correlação 

entre si. Cabe ressaltar aqui dois principais resultados, que destacam a relação entre a felicidade 

e os trabalhos nos Pontos de Cultura. O primeiro deles é a associação entre o nível de Felicidade 

geral e a Felicidade em ser coordenador do PC, o coeficiente de Spearman é de 0,290. O 

segundo é a relação entre a Felicidade em ser coordenador e a Felicidade esperada para os 
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beneficiados, que apresentou uma correlação de Spearman moderada de 0,425. Para ambas as 

correlações a significância estatística é alta, já que estão abaixo de 1%, o que significa que é 

pouquíssimo provável que as associações tenham ocorrido por acaso.  

7.5. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

No sétimo capítulo tratamos das análises dos dados. Vamos mostrar de forma resumida 

a análise dos resultados obtidos na pesquisa de campo realizada com os Pontos de Cultura de 

Pernambuco. Vamos criar subdivisões para um melhor entendimento. 

7.5.1.  QUESTIONÁRIO 1 

O questionário 1 foi aplicado junto aos coordenadores gerais dos Pontos de Cultura, 

perfazendo um total de 95 questionários aplicados. Verificamos que o perfil de nosso universo 

amostral é constituído por Pontos de Cultura localizados em área urbana (68%) no qual o 

coordenador geral dos pontos é um indivíduo do sexo masculino, com 44 anos de idade em 

média, que exerce a função a 26 meses, um terço deles se dedicam exclusivamente ao trabalho 

no Ponto de Cultura e possuem curso superior completo ou incompleto (72%). O que podemos 

considerar é que os responsáveis pela gestão dos pontos têm experiência no que fazem, tendo 

em vista o tempo que exercem a função; precisam de outra atividade profissional para 

sobrevivência e têm capacidade e conhecimento para desempenharem a função de coordenador. 

Com relação as atividades que são realizadas nos Pontos de Cultura podemos dizer 

que são prioritariamente desenvolvidas por associações e grupos artístico-culturais e é 

prerrogativa do Edital a necessidade de desenvolver alguma atividade relacionada a cultura. 

Música, Dança, manifestações culturais e artesanato são as atividades desenvolvidas, mas 

merece destaque outras atividades, tais como, artes plásticas, audiovisual, literatura, teatro, 

cineclube, fotografia, circo, demonstrando assim a diversidade cultural alcançada pelo 

Programa. 

As atividades desenvolvidas nos Pontos tinham como objetivo valorizar e fortalecer a 

cultura local, podemos dizer que existe uma preocupação dos líderes dos Pontos em estimular 

a produção cultural das comunidades envolvidas. Trabalhar em prol do conjunto, valorizar a 

juventude e a cultura local, empoderamento de pessoas são as maiores contribuições dos Pontos 

para a comunidade. 
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A motivação para as instituições participarem do edital foi conseguir recursos para 

realizar as atividades, ampliar as atividades já realizadas e preservar/valorizar memórias. O 

plano de trabalho foi desenvolvido, na maioria dos Pontos, pelo coordenador geral e sua equipe. 

As dificuldades encontradas foram o excesso de exigências da Fundarpe, a extensa 

documentação solicitada a compreensão do Edital. Os Pontos de Cultura estão instalados em 

prédios próprios com acesso a água encanada e energia elétrica.   

Os pontos de Cultura recebem três parcelas anuais de R$ 60.000,00 (aproximadamente 

12.000 Euros), no momento da pesquisa um Ponto não havia recebido nenhuma parcela, 75 

receberam uma parcela e 19 já auferiram duas parcelas. É frequente observar o atraso do repasse 

dos recursos aos Pontos. A demora em avaliar e a solicitações de esclarecimentos por parte da 

Fundarpe são os motivos destacados pelos coordenadores para justificar o atraso. O excesso de 

burocracia, o extravio de documentos, a equipe reduzida para avaliar a documentação, alteração 

por parte dos Pontos nos planos de trabalho, também merecem destaque. O atraso causa 

impactos negativos no trabalho desenvolvido, desmotivação, frustação e desmobilização são 

exemplos do que aconteceu. A comercialização de artesanato, espetáculos de dança e concertos 

musicais são atividades que trazem recursos aos Pontos de Cultura. 

Os coordenadores foram indagados sobre qual maneira a Fundarpe poderia auxiliar na 

gestão dos Pontos, cursos para treinar a equipe do Ponto e envio de técnicos da Fundarpe para 

assessorar a gestão foram os mais citados. Há uma constante reclamação dos coordenadores 

com relação a demora da Fundarpe em responder às demandas dos Pontos. Em relação aos 

principais impactos e resultados obtidos pelo Ponto desde sua criação, os líderes destacaram a 

maior interação com a comunidade, a maior visibilidade do trabalho realizado, inclusão social. 

Observa-se que os Pontos de Cultura têm um papel importante de empoderamento comunitário. 

Com relação as dificuldades na gestão dos Pontos, os gestores informaram que o 

excesso de exigências jurídico-legais e a falta de orientação da Fundarpe. Os gestores admitem 

as fragilidades existentes, mas tais fragilidades seriam contornadas com um treinamento eficaz. 

No que diz respeito aos problemas enfrentados pelas instituições, os líderes destacaram o atraso 

no repasse de recursos, a complexidade dos documentos exigidos e carência de recursos e 

conhecimentos. Diante da exposição dos problemas e dificuldades enfrentados, questionou-se 

quais seriam as ações a serem tomadas para potencializar o papel do Pontos, a simplificação de 

procedimentos, uma maior comunicação institucional, capacitação para a equipe dos Pontos e 

um apoio maior à comercialização dos produtos culturais, foram a solução apresentada pelos 
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gestores. Assim verificou-se, a pertinência de uma assistência maior por parte da Fundarpe para 

potencializar os Pontos, tornando-os mais expressivos e efetivos. 

As ações dos Pontos são divulgadas boca-a-boca; meios eletrônicos, e-mail e website; 

distribuição de folders, cartazes, panfletos, cartilhas e rádios comunitárias. Essa divulgação é 

importante para chamar atenção da comunidade da existência de ações culturais que, por muitas 

vezes, passam despercebidas. Também serve para alertar o poder local sobre a presença de 

atividades culturais sempre relevadas a segundo plano. 

A articulação entre os Pontos de Cultura é de suma importância, porque proporcionaria 

uma rede de Pontos, potencializando assim, o Programa Cultura Viva. O conhecimento prévio 

entre os coordenadores e a toca de experiência nas atividades meio foram os motivos para a 

aproximação. A articulação com outras instituições existe na maior parte dos Pontos de Cultura, 

o que abre um leque de possibilidades que garantam a sustentabilidade. 

Os gestores dos Pontos foram instigados a apontar uma palavra que melhor 

representasse o Programa Cultura Viva. Oportunidade e desenvolvimento, foram as mais 

citadas, merecendo destaque as seguintes palavras: desafio, resgate, amor, reconhecimento, 

integração, ação, esperança, formação e resistência. Isso nos mostra que, apesar das 

dificuldades existentes, os Pontos de Cultura são de grande impacto na vida das pessoas. 

O público atendido pelos Pontos de Cultura é formado por crianças, adolescentes e 

jovens adultos, com uma média de 145 indivíduos/mês. As atividades são desenvolvidas em 

sua maioria por voluntários e a existência de trabalho remunerado é muito baixa. 

7.5.2.  QUESTIONÁRIO 2 

O questionário 2 foi aplicado junto aos coordenadores gerais, técnicos e pedagógicos 

dos Pontos de Cultura, perfazendo um total de 108 questionários aplicados. Para tanto 

utilizamos o trabalho de Lyubomirsky & Lepper composto por quatro indagações com a 

intenção de obter a felicidade objetiva global. Outras duas perguntas foram introduzidas para 

relacionar felicidade com os Pontos de Cultura. 

Quando indagados sobre a percepção geral que eles têm sobre seus níveis de felicidade, 

89 responderam os mais altos níveis (6 ou 7). Podemos assim dizer que os coordenadores são 

pessoas com alto grau de felicidade. 
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Em seguida foram levados a comparar a sua felicidade com a das pessoas que estão ao 

seu redor. Novamente, 78 coordenadores indicaram os mais altos índices. Podemos inferir que 

os coordenadores possuem uma autoestima elevada. 

Dando prosseguimento solicitamos que eles fizessem uma comparação deles com 

pessoas muito felizes. Observamos que 69 líderes se posicionaram nos níveis mais elevados da 

escala. Entendemos, assim, que eles valorizam ao máximo o que vivenciam. 

 Outro questionamento tratava-se de concordância com a seguinte afirmação: 

“Algumas pessoas, de maneira geral, não são muito felizes. Embora não estejam deprimidas, 

nunca parecem tão felizes quanto poderiam ser.” O nível um da escala passou a ser a mais alta 

concordância com a frase, enquanto que o nível sete confere o mais alto grau de discordância, 

ou seja, nível um, muito infeliz e nível sete, muito feliz. Desta feita, 69 coordenadores se 

mostraram pessoas felizes. 

Com as quatro questões iniciais do trabalho de Lyubomirsky & Lepper, podemos aferir 

o grau de felicidade dos coordenadores dos Pontos. Assim, 51 gestores estão localizados no 

intervalo 6,1 – 7; enquanto que 35 estão com pontuação entre 5,1 – 6. Diante de tais números 

podemos afirmar que os coordenadores possuem alto nível de felicidade. 

Ao levantar o nível de felicidade dos coordenadores tendo em vista o seu trabalho 

realizado no Ponto, observamos que 69 líderes apontaram os níveis mais altos, demonstrando 

o quanto estão satisfeitos com as atividades que realizam apesar das dificuldades existentes. 

Quando solicitados a se posicionarem com relação ao nível de felicidade dos 

beneficiados dos Pontos, 92 gestores indicaram os mais altos índices. A expectativa alta dos 

coordenadores para a felicidade dos participantes dos Pontos de Cultura pode ser um reflexo da 

percepção de quão importante são os seus trabalhos para as comunidades atendidas. Isso não 

indica necessariamente uma postura arrogante ou pretensiosa dos líderes. Tal hipótese é 

confirmada pela média ainda mais alta exposta pelos favorecidos, o que demonstra a 

importância das ações dos Pontos em suas vidas. E ainda, a curta diferença entre as duas médias 

pode evidenciar a sintonia existente entre coordenadores e beneficiados. Não se pode descartar 

a hipótese de ser mérito da própria Política Pública Cultural, no caso os Pontos de Cultura, a 

grande responsável pelo grau elevado de felicidade entre os beneficiados. 
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7.5.3.  QUESTIONÁRIO 3 

O perfil do nosso beneficiado é do sexo feminino, tem 28 anos, tem o ensino médio 

completo, participa das atividades nos Pontos de Cultura há quinze meses, pode ter frequentado 

uma dessas atividades: dança, teatro, música, capoeira, informática, fotografia, palestras ou 

artesanato. 

Os Pontos de Cultura promovem mudanças positivas na vida de seus beneficiados 

através da valorização da cultura, da expansão do conhecimento, da integração com a 

comunidade e da vivência de novas experiências. 

Com relação às contribuições dos Pontos para a comunidade, os beneficiados 

destacaram o conhecimento de novas culturas, às novas ocupações dadas aos jovens, à 

integração com as comunidades vizinhas e às novas oportunidades concedidas (aquisição de 

novos conhecimentos, novos contatos, etc.). 

Verifica-se pelos depoimentos grande preocupação de retirar os jovens da ociosidade 

através de uma ocupação motivadora, em que eles possam se sentir produtivos, participando 

efetivamente de atividades culturais; com isso, eles são oportunizados a sentirem-se autores de 

sua própria história.  

O nível de felicidade dos beneficiados apresentou-se de maneira bastante favorável, 

76 dos beneficiados acreditam que seus graus de felicidade são os mais elevados. 

Os beneficiados são em si felizes, pois percebem positivamente a sua realidade, de 

onde se infere se esse estado de espírito vai se realizar plenamente nas atividades dos Pontos, 

como bem demonstraram em suas respostas a questão sobre a felicidade proporcionada pelos 

Pontos. 

Nesse caso, 78 dos respondentes afirmaram que seu grau de felicidade levando em 

consideração a sua participação nos PCs seria 6 ou 7. O que se pode inferir é que a felicidade 

dos beneficiados é equivalente ao reconhecimento que eles têm da pertinência dos Pontos de 

Cultura e seu poder transformador. 

A expectativa alta dos coordenadores para a felicidade dos participantes dos Pontos de 

Cultura pode ser um reflexo da percepção de quão importante são os seus trabalhos para as 

comunidades atendidas. Isso não indica necessariamente uma postura arrogante ou pretensiosa 

dos líderes. Tal hipótese é confirmada pela média ainda mais alta exposta pelos favorecidos, o 

que demonstra a importância das ações dos Pontos em suas vidas. E ainda, a curta diferença 

entre as duas médias pode evidenciar a sintonia existente entre coordenadores e beneficiados. 
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Não se pode descartar a hipótese de ser mérito da própria Política Pública Cultural, no caso os 

Pontos de Cultura, a grande responsável pelo grau elevado de felicidade entre os beneficiados. 

7.5.4.  CORRELAÇÃO ENTRE OS FATORES 

Observamos correlação entre a felicidade geral e a felicidade em participar do ponto, 

quanto maior é a felicidade na vida de um modo geral, maior é a felicidade em trabalhar nos 

Pontos, e vice-versa. Tais pessoas ao se identificarem com os Pontos de Cultura potencializam 

essa tendência, tornando-se ainda mais felizes, conforme apontam os resultados da pesquisa. 

A variável Sexo, não tem relação com a interferência na vida dos beneficiados, ou seja, 

tanto os homens como as mulheres têm a possibilidade de terem suas vidas modificadas pelo 

Ponto de Cultura. 

Não existe nenhuma relação entre o nível de escolaridade e seus índices de felicidade. 

Tal fato já foi observado em outros trabalhos que utiliza a felicidade como parâmetro avaliativo. 

A maioria dos Pontos da área rural têm seus imóveis próprios, enquanto que os Pontos 

da área urbana apresentam imóveis tanto alugados como próprios. Isso significa que o valor do 

mercado dos imóveis da zona urbana sobressai os da zona rural.  

Com um aporte financeiro, mesmo que pequeno, as atividades dos Pontos não param 

completamente, demonstrado pela participação de voluntários nas atividades. 

A maioria dos coordenadores se mostraram felizes em seus relacionamentos, bem 

como na execução de suas atividades. Somente uma parcela não significativa apresentou 

posicionamento negativo. Diante desses resultados, compreende-se que os coordenadores são 

pessoas com alto grau de felicidade. 
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8. CONCLUSÃO  

Este estudo versou sobre o Programa Cultura Viva, uma Política Pública Cultural do 

Brasil, cuja ação principal são os Pontos de Cultura. O foco foram 120 Pontos de Cultura do 

Estado de Pernambuco devidamente conveniados pela Fundação do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Pernambuco (Fundarpe). O objetivo foi analisar as mudanças provocadas pelos 

Pontos de Cultura em comunidades do Estado de Pernambuco a partir do nível de felicidade 

dos coordenadores e usuários dos respectivos Pontos. 

Em atenção ao objetivo do estudo, buscou-se respaldo nos pressupostos teóricos sobre 

Política Pública Cultural de pesquisadores como Isaura Botelho ou Néstor Garcia Canclini, 

além dos informes disponibilizados pelo Ministério da Cultura, cujo representante era Gilberto 

Gil; realizou-se, igualmente, uma aturada pesquisa bibliográfica nos teóricos de referência ao 

nível de Calabre (2005, 2006), Rubim (2007, 2009, 2010, 2011), Turino (2009) entre outros. O 

estudo se apoiou ainda em pesquisa realizada pela Fundação Joaquim Nabuco em parceria com 

o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada para a avaliação do Programa Cultura Viva, no 

período entre 2007 e 2008. Com o fim precípuo de compreender a situação do indivíduo em 

sua ligação direta com o Programa, este estudo buscou aferir o índice de felicidade dos que 

trabalham direta ou indiretamente com os Pontos de Cultura e a interferência deste Programa 

em tal índice de felicidade. Para tanto, realizou-se uma pesquisa com os integrantes e 

beneficiados dos Pontos de Cultura. Após uma varredura teórico-metodológica, chegou-se a 

algumas conclusões dispostas a seguir. 

É pertinente dizer que a concepção de cultura que norteou o estudo se afina com o 

propósito exclusivo do desenvolvimento humano em sua estreita ligação com a sociedade. 

Ficou claro, que a ideia de cultura na contemporaneidade, com a globalização, tem superado 

antigos conceitos como nação, por exemplo, que não mais vincula-se a espaço e identidade 

linguísticos uniformes. 

A concepção de Políticas Públicas que norteou a tese compreende a relação dialógica 

entre o Estado e as práticas culturais, em que os Pontos de Cultura são o maior exemplo e o 

Estado subsidia as ações previamente estabelecidas na sociedade. A partir do Governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003-2007), as Políticas Públicas Culturais no Brasil receberam um 

tratamento diferencial, com a criação do Programa Cultura Viva, sob o novo olhar do então 

Ministro da Cultura, Gilberto Gil, para o qual o conceito de cultura vai além das concepções 

acadêmicas, ou seja, mais se aproxima ao gosto popular. 
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Quanto à economia da cultura, ficou esclarecido que há uma relação íntima entre esses 

dois campos do conhecimento, economia e cultura, por isso a economia da cultura trata da 

produção das manifestações artísticas e criativas da sociedade bem como de sua circulação. A 

economia da cultura é chamada de criativa quando se origina da criatividade, habilidade e 

talento dos indivíduos, ampliando-lhe assim o significado, podendo gerar riqueza. Vale destacar 

que a cultura se vale dos instrumentos econômicos para munir profissionalmente os indivíduos. 

Assim, mostrou-se que é uma questão de lidar com a política pública e não somente sua 

implementação.  

Na perspectiva de valor cultural, pontuou-se a concepção de multiculturalismo como 

um desafio da contemporaneidade em que a questão identitária se apresenta como um escudo 

contra a discriminação social. Cabe registrar que, ao longo do estudo, o termo foi tratado em 

sua polissemia, numa relação sinonímica com outros termos de preferência de alguns autores 

(pluriculturalismo, transculturalismo) haja vista a necessidade de relacionar os campos de 

educação e cultura. Multiculturalismo foi entendido como diversas culturas reunidas em uma 

mesma sociedade e a relação existente entre elas. Não há, portanto, que se restringir a uma 

abordagem e sim às relações entre raça, sexo, classe, entre outras temáticas presentes na 

sociedade. O fenômeno da migração foi apontado como uma das principais causas do 

multiculturalismo, uma vez que com a entrada de outros povos, fazem-se presentes novos 

costumes e novos comportamentos. 

O multiculturalismo à medida que aproxima educação e cultura, coloca em pauta a 

questão da diferença possibilitando a imposição de grupos minoritários diante de outros 

majoritários. Por fim, ficou esclarecido que temáticas relativas ao multiculturalismo perpassam 

por questões identitárias e seu reconhecimento sendo, por conseguinte, fator condicionante da 

formação cidadã na contemporaneidade, uma vez que, por meio de conquistas, buscou-se a 

autonomia e se conquista a emancipação dos direitos.  

A revisão bibliográfica levantada apresentou a felicidade como uma necessidade do 

homem, cuja busca tem sido a sua razão de viver. Apesar desse entendimento, verificou-se que 

algumas linhas de pensamento corroboram os gregos ao considerarem a impossibilidade de seu 

alcance. 

Entre as causas que sugerem a felicidade como utópica estão a instabilidade conceitual 

que, ao longo da vida, preenche os vazios deixados pela não realização do ser humano, ou seja, 

estar feliz é uma ilusão de preenchimento da lacuna do coração do homem, que lhe dá a 

sensação de realização plena. 
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Como observado no interior do estudo, o sentido de felicidade foi-se construindo ao 

longo do tempo, nove dos quais foram registrados, quais sejam: Predestinado; Virtuoso (na 

antiguidade); Espiritual (na antiguidade oriental, com técnicas para alcançar a paz interior); o 

sentido de Beata (Idade Média), em que se alcançaria a felicidade pelo desapego ao mundo 

físico; Humanista foi o sentido dado à época da Idade Moderna, no Iluminismo; já no século 

XX e início do século XXI, em que o bem estar social passa a ser a nova ordem, o sentido 

assumido para a felicidade foi o social. No século XX, associa-se ao sentido de Química, em 

que se pregava a predisposição para a felicidade, deixando assim a critério da genética 50% de 

predisposição para a felicidade. Nos tempos modernos, o sentido Consumismo tem relação com 

a necessidade do “ter”. Por fim, tem-se o sentido Evolutiva, cuja felicidade se encontra no 

processo, ou seja, ser feliz associa-se à conquista da felicidade.  

Ainda em busca de esclarecimento para a felicidade, passando pela psicologia positiva, 

que instrumentaliza o homem para encontrar a felicidade, cogita-se uma fórmula para esse 

encontro, H = S + C + V, em que o índice de felicidade vai ser igual à soma das barreiras com 

as circunstâncias, mais o controle voluntário. Apresentou-se o resultado de várias pesquisas 

realizadas sobre a felicidade e sua relação com o dinheiro, bem como com outros aspectos. 

Devido ao teor subjetivo que lhe é imanente, questiona-se como medi-la. Uma das conclusões 

a que se chegou neste estudo foi que a condição da felicidade deve partir de cada indivíduo, 

sendo uma avaliação emocional que se faz de si. Assim, ficou claro que a felicidade é 

vivenciada pelo indivíduo, varia de cultura a outra e é dinâmica, sendo portanto, passível de 

quantificação. 

A felicidade, vale salientar, foi o ponto de destaque neste estudo, uma vez que foi por 

intermédio da aferição de seu índice que se puderam analisar os Pontos de Cultura como uma 

Política Pública Cultural. 

Ficou evidente que a condição de felicidade é uma constante entre os coordenadores 

dos Pontos, uma vez que a pesquisa apontou para o seu elevado grau de felicidade e autoestima, 

considerando-se inclusive mais felizes que as pessoas de seu convívio diário. Da mesma forma, 

os beneficiados apresentaram um índice positivo de felicidade. Portanto, pôde-se compreender 

que os Pontos de Cultura foram determinantes para interferir favoravelmente em suas vidas em 

termos de expansão do conhecimento, integração com a comunidade, valorização da cultura 

local.  
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Uma das principais conclusões a que se chegou foi a pertinência dos Pontos de Cultura 

para o desenvolvimento social e cultural do Estado de Pernambuco, além do elevado grau de 

felicidade comprovado entre os integrantes dos Pontos bem como entre os beneficiados.  

Verificou-se, entre os coordenadores e beneficiados, um elevado índice de felicidade 

por fazer parte dos Pontos de Cultura, os quais, apesar das dificuldades enfrentadas, constituem 

uma política pública cultural eficiente e promotora de mudanças na vida dos integrantes. 

Apesar do elevado grau de escolaridade dos coordenadores, eles enfrentavam muitas 

dificuldades para viabilizar o bom funcionamento dos Pontos, devido à complexidade dos 

procedimentos exigidos pela Fundarpe. Constatou-se a necessidade de treinamento para o 

exercício da gestão dos Pontos, sendo que outra solução para o problema seria a simplificação 

de tais procedimentos.  

Quanto à relação Fundarpe / Pontos de Cultura, verificou-se entre os coordenadores 

certo ressentimento em relação à atuação da Fundação no atendimento à demanda dos Pontos. 

Essa Fundação não se fazia presente como previamente acordado, contrariando assim a filosofia 

do Programa Cultura Viva. 

A grande contribuição dos Pontos de Cultura foi quanto à retirada da ociosidade, 

propiciando a redução da exposição de crianças e jovens às mazelas contemporâneas. Através 

de sua participação, nas atividades promovidas pelos Pontos, valorizava-se a cultura local e 

desenvolvia-se o senso crítico nos indivíduos. 

Entre os entraves para o bom funcionamento dos trabalhos desenvolvidos nos Pontos 

de Cultura, constatou-se a falta de espaço físico adequado, estrutura, comprometimento, pessoal 

de apoio, condições financeiras, material e instrutores.  

Outra conclusão a que se chegou foi que o Estado brasileiro não estava preparado para 

uma relação tão aberta com a classe cultural que, nesse campo, sempre estava à disposição da 

classe dominante. Para a classe dominada restavam as dificuldades, os rigores das leis e as 

humilhações. Compreende-se que os Pontos de Cultura são uma tentativa de romper a barreira 

existente entre Estado e sociedade dominada, através da construção de um Estado radicalmente 

democrático e republicano. Os resultados apontaram ainda para a valorização, o fortalecimento 

e o resgate das culturas devido ao papel de inclusão social proporcionado pelos Pontos de 

Cultura. 

Ao longo das análises, inferiu-se que a articulação dos Pontos de Cultura com outras 

entidades seria de vital importância, porque se abriria um leque de possibilidades que 

viabilizariam sua sustentabilidade.  
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Ficou evidente, na pesquisa, o sucesso do Programa Cultura Viva junto à sociedade, 

sobretudo entre a camada mais jovem, uma vez que promove ações interativas e motivadoras, 

viabilizando a participação dos mestres da cultura popular, disseminando assim a diversidade 

cultural do Estado de Pernambuco. Nesse entendimento, os Pontos de Cultura constituem uma 

Política Pública Cultural de impacto positivo na vida das pessoas, viabilizando assim o 

exercício da cidadania. 

Com isso foi comprovada a hipótese de que o índice de felicidade é, de fato, uma 

ferramenta pertinente para a análise científica de uma Política Pública Cultural. Afinal, os 

aspectos relacionados à cultura e à arte estão intrinsecamente ligados à satisfação do indivíduo, 

não sendo proeminente, portanto, o aspecto material para medir questões de tamanha 

subjetividade.
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Apêndice I 

O Questionário apresentado neste Apêndice foi dirigido aos coordenadores gerais dos 

Pontos de Cultura. Os temas deste questionário são: perfil do entrevistado, atividades do Ponto 

de Cultura, processo seletivo e o convênio com a Fundarpe, infraestrutura, finanças, público 

atendido e a força de trabalho e gestão.  

 
 

PROGRAMA CULTURA VIVA: INVESTIGAÇÃO, ANÁLISE E 

TRANSFORMAÇÃO. 

Data de aplicação:____/____/____    PDC Nº: (               ) 

Município: 

Nome do Ponto:  

Endereço da homepage do Ponto:  

Endereço 

Rua/Av./Praça:___________________________________________________________                                                                        

 Bairro:                                                                            CEP: 

Fone:(    )                                    Celular: (    ):                                     Email:  

Nome do entrevistado:                                                                                                                              

SEXO:           IDADE: 

Qual a sua função/ cargo neste Ponto de Cultura?  

Há quanto tempo o(a) sr(a) está nesta função/cargo?  

 _______ meses   

1 O(A) sr(a) trabalha em tempo integral ou parcial aqui no Ponto?  

 (   ) Integral   (   ) Parcial    (   ) NS/NR 

2 Qual a sua escolaridade?  

 (    ) Sem escolaridade formal    

 (    ) da 1ª até a 4ª série do Ensino Fundamental     

 (    ) da 5ª até a 8ª série do Ensino Fundamental  

 (    ) Ensino médio completo ou incompleto   

 (    ) Superior incompleto ou mais  

3 O(A) sr(a) fez algum curso/ capacitação na área de cultura?  

 (   ) Sim Q4      (   ) Não Q5   (   ) NS/NR  Q5 

4 Qual o curso/capacitação? (Se tiver feito mais de 1, pedir para listar o que julga mais 

importante para a função que exerce no Ponto) 

 ____________________________________________________________________ 
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5 As atividades desenvolvidas hoje pelo Ponto, já eram realizadas antes por:  

(01) Não eram realizadas atividades culturais antes do Ponto Q7 

(02) Associações          

(03) Comunidade    

(04) Grupos artísticos-culturais   

(05) Pessoas  

(06) Empresas 

(07) Outro (espec): _____________________ 

(99) NS/NR 

6 Desde quando essas atividades são realizadas?  

 _____/ ______     (    ) NS/NR (mês)  (    ) 

NS/NR (ano) 

  (mês)         (ano) 

7 Quando foi aprovado o edital da criação deste Ponto?  

 _____/ ______   (    ) NS/NR (mês)  (    ) NS/NR (ano) 

  (mês)   (ano) 

8 Qual a data do convênio com a Fundarpe?  

 _____/ ______  (    ) Ainda não aconteceu  

  (mês)         (ano)  (    ) NS/NR (mês)   (     ) NS/NR (ano) 

9 Qual a data do primeiro repasse de recursos?  

 _____/ ______  (     ) Ainda não aconteceu  

  (mês)         (ano)   (    ) NS/NR (mês)    (     ) 

NS/NR (ano) 

10 Em que área geográfica este Ponto está localizado:  

(1) Rural        

(2) Urbana  

(3) Não tem localização fixa (barcos, ônibus, etc)   

 (4) Não tem localização física (atua no espaço virtual)         (9) NS/NR  

11 O imóvel ou bem móvel (como barcos, ônibus) em que está sediado este Ponto é:  

(01) Próprio        

(02)Cedido por instituições de educação pública   

(03) Cedido por instituições de classes                           

(04) Cedido por órgão público (fora instituições de educação) 

(05) Cedido por empresa privada 

(06) Cedido por pessoa física 

(07) Alugado  
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(08) Cedido por ONG 

(09) Cedido por instituições de educação privada 

(10) Outro (espec): _____________________________________________ (99) NS/NR  

12 Em relação aos serviços de fornecimento de água, energia, etc, o Ponto possui: 

(01) Água encanada    

(02) TV a cabo      

(03) Celular  

(04) Telefone fixo 

(05) Energia elétrica 

(06) Internet banda larga    

(07) Internet discada 

(08) Não possui esses serviços  (99) NS/NR   

13 Quais foram as motivações para se candidatar como Ponto de Cultura?  

(01) Busca de recursos para realização de atividades  

(02) Diversificação e transformação da cultura local      

(03) Necessidade de preservar/valorizar memórias    

(04) Estabelecimento de vínculos/parceria com outras organizações culturais 

(05) Necessidade de receber capacitação/ formação 

(06) Ampliação das atividades já realizadas 

(07) Atendimento à demanda expressa da comunidade 

(08)Outro(espec):_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

(99) NS/NR 

14 Cite por ordem de importância quem participou da elaboração do 

 Projeto de Trabalho enviado para a Fundarpe 

(01) Apenas a coordenação do Ponto    

(02) Coordenação + equipe do Ponto 

(03) Comunidade (ou suas lideranças) 

(04) Representantes de Conselhos  

(05) Empresas privadas  

(06) Representantes de órgãos públicos ligados à Cultura que não o MinC 

(07) Representantes de ONGs                     

(08) Universidades/ faculdades      

(09) Consultores autônomos 

(10) Outro (espec): _______________________________________ 

 (99) NS/NR 

(    |    ) 1° 

 (    |    ) 2° 

(    |    ) 3 
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15 Quem elaborou, formatou e redigiu de fato o Projeto de Trabalho enviado para a 

Fundarpe?  

(01) Coordenador do Ponto                        

(02) Líder de comunidade                                                  

(03) Representantes de órgãos públicos ligados à Cultura     

(04) Profissionais da rede pública de educação     

(05) Consultores autônomos  

(06) Representante/líder de Conselhos  

(07) Representantes de ONGs 

(08) Profissionais de Universidades/ faculdades 

(09) Empresas privadas       

(10) Coordenador + equipe do Ponto 

(11)Outro(espec):________________________________________________________ 

(99)NS/NR  

16 Quais as principais dificuldades encontradas na elaboração do Projeto de Trabalho?  

(01) Nenhuma     

(02) Dificuldade de compreensão do edital  

(03) Falta de equipe capacitada   

(04) A Fundarpe não esclarecia dúvidas a contento   

(05) Dificuldade de comunicação com a Fundarpe 

(06) Excesso de exigências a Fundarpe 

(07) Muitos documentos exigidos  

(08)  Falta de apoio do município/estado 

(09) Outros (espec.): ______________________________________________________ 

(99) NS/NR 

17 Você participou dos treinamentos promovidos pela Fundarpe para a elaboração do 

projeto? 

         (    )Sim Q18                  (    ) Não  Q19                     (99) NS/NR 

18 Qual a sua avaliação do curso promovido pela Fundarpe? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

19 Já houve atraso no repasse de recursos da Fundarpe?  

 (1) Sim Q18    (2) Não  Q20                          (3) Não recebeu 

Q24         (9) NS/NR  

20 Quais as razões do atraso no repasse dos recursos da Fundarpe? 

(1) A Fundarpe demora  a avaliar os documentos do Ponto   
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(2) O Ponto atrasou o envio de documentos     

(3) Entraves/burocracias bancárias      

(4) A Fundarpe solicitou maiores esclarecimentos sobre documentos enviados pelo Ponto 

(prestação de contas, etc) 

(5) Outros (espec.):_______________________________________________________ 

(9) NS/NR 

21 Qual o impacto deste atraso na realização das atividades do Ponto?  

(01) Impossibilidade de dar início/continuidade às atividades 

(02) Evasão do público atendido  

(03)Impossibilidade de produzir eventos/ espetáculos 

(04) Perda de educadores/ instrutores das atividades 

(05) Dificuldade de pagamento das despesas correntes (contas, compra de materiais, 

manutenção, etc)  

(06) Perda de parcerias 

(07) Nenhum 

(08) Outros (espec.): _____________________________________________________ 

(99) NS/NR 

22 Quantas parcelas de repasse de recursos o Ponto já recebeu desde sua criação? 

 ____________ parcelas     (88) Nenhuma  (99) NS/NR 

23 Qual a data de recebimento da última parcela?  

 _____/ ______   (88) Ainda não aconteceu  

  (mês)         (ano)    (99) NS/NR (mês)   (9999) 

NS/NR (ano) 

24 Qual valor  total recebido?  

 R$ ___________________ (N° inteiro)   (99) NS/NR 

25 Quem faz a prestação de contas à Fundarpe dos recursos recebidos pelo Programa 

Cultura Viva?  

(1) Ainda não prestou conta      

(2) Funcionário do Ponto com capacitação para isso      

(3) Outro funcionário do Ponto não capacitado na área contábil 

(4) Coordenador/gestor do Ponto 

(5) Contador de fora da equipe do Ponto 

(6) Outro(espec): _______________________________________________________ 

(99) NS/NR 
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26 Quais os 3 principais objetivos das ações 

propostas por este Ponto ao Programa Cultura Viva? 

(ESPONTÂNEA ATÉ 3 OPÇÕES. CODIFICAR 

DIRETO ABAIXO PELO GRAU DE 

IMPORTÂNCIA) 

(01) Acesso à cultura em geral 

(02) Valorização da cultura local 

(03) Fortalecimento da produção cultural local 

(04) Fortalecimento de identidade  

(05) Integração da comunidade 

(06) Desenvolvimento da cidadania/auto-estima do 

público atendido 

(07) Capacitação/formação profissional 

(08) Capacitação/formação artística 

(09) Geração de renda 

(10) Inclusão digital 

(11) Empoderamento de públicos específicos 

(mulheres, negros, homossexuais, jovens) 

(12) Estimular o empreendedorismo 

(13) Ampliar o lazer 

(14) Produção audiovisual  

(15) Economia solidária  

(16) Interação, integralização entre escolas e o 

Cultura Viva 

(17) Integralização em rede 

(18) Outros (espec. abaixo)    

(99) NS/NR 

27 Este objetivo está sendo  

alcançado:  

(Estimulada apenas 1 opção.  

codificar diretamente  

abaixo associando à  

resposta dada ao lado)  

 

(1) Totalmente   

(2) Parcialmente   

(3) Minimamente 

 

10 (    |    ) ____________                                                             1. (       ) 
 

20 (    |    ) ____________                                                              2. (       ) 

30 (    |    ) ____________                 3. (       )  
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28 O Ponto realiza atividades ligadas a que temas?  

1. Arquitetura        Realiza Não realiza  NS/NR 

2. Artes Gráficas      

3. Artes Plásticas     

4. Artesanato           

5. Audiovisual          

6. Cineclube            

7. Cinema               

8. Circo                  

9. Dança                

10. Fotografia        

11. Grafite             

12. Literatura        

13. Música            

14. Teatro            

15. Manifestações populares (maracatu, caboclinho, reisado, 

capoeira, etc)  

   

16. Outros (espec):    
 

29 O Ponto ou Pontão gera renda aos participantes (venda de produtos, ingressos, serviços, 

etc) 

 (1) Sim Q28   (2) Não Q29  (9) NS/NR Q29 

30 Com a produção de que tipo de produtos/serviços essa renda é gerada?  

(01) Artesanato        

(02) CDs       

(03) Peças de teatro      

(04) Obras artísticas (pintura, escultura, etc) 

(05) Culinária  

(06) Espetáculos de dança 

(07) Espetáculos de circo    

(08) DVDs/Vídeos/demais produções audiovisuais 

(09) Roupas  

(10) Festas/ feiras 

(11) Concertos musicais 

(12) Outros (espec): ____________________________________________________ 

 (99) NS/NR 

31 Em média, por mês, quantas pessoas são atendidas diretamente pelo Ponto (isto é, 

fazem cursos ou frequentam o Ponto com certa assiduidade)?       

   ________ pessoas/ mês   (9999) NS/NR  

32 O(A) sr(a) diria que, ao longo do tempo, o público atendido diretamente: 

(1) Aumentou          

(2) Não dá para avaliar, o Ponto existe há pouco tempo     

(3) Aumentou um pouco  

(4) Diminuiu 

(5) Manteve-se 

(9) NS/NR 

33 Por favor, liste por ordem de importância, qual o perfil do público atendido 

diretamente pelo Ponto: 

 

 



APÊNDICE I 

280 

(01) Estudantes da rede pública 

(02) Adolescentes e jovens adultos 

(03) Populações quilombolas 

(04) Populações afrodescendentes 

(05) Populações indígenas 

(06) Agentes culturais 

(07) Mulheres 

(08) Comunidades rurais 

(09) Artistas e produtores 

(10) Professores e coordenadores pedagógicos da educação básica 

(11) Militantes sociais que desenvolvem ações contra exclusão social e cultural 

(12) Gays/lésbicas/bissexuais/transgêneros 

(13) Idosos 

(14) Criança 

(15) Portadores de necessidades especiais 

(16) Outro (espec): _____________________________________________ 

(99) NS/NR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(    |    ) 1° 

(    |    ) 2° 

(    |    ) 3° 

34 A população de baixa renda ou que se encontra em situação de vulnerabilidade social 

também faz parte do público atendido pelo Ponto?  

 (1) Sim   (2) Não    (9) NS/NR  

35 O número de pessoas que trabalham permanentemente no Ponto ou Pontão são 

 Voluntárias:                                                              Remuneradas: 

36 Quais as principais dificuldades encontradas na gestão do Ponto? 

(01) Falta de equipe capacitada     

(02) Falta de recursos      

(03) Falta de motivação da equipe     

(04) Falta de apoio das secretarias municipais/ estaduais 

(05) Excesso de exigências jurídico-legais 

(06) Excesso de formulários  

(07) Falta de orientação da Fundarpe 

(08) Atraso dos recursos da Fundarpe 

(09) Outros (espec.): _____________________________________________________ 

(99) NS/NR 

37 Que tipo de orientação/apoio o(a) sr(a) espera receber da Fundarpe para auxiliar na 

gestão do Ponto?  

(1) Cursos para treinar equipe       

(2) Elaboração de regras que auxiliem a rotina de trabalho    

(3) Envio de equipe da Fundarpe para assessoria na gestão  

(4) Criação de centrais de atendimento 

(5) Criação de fóruns de discussão 

(6) Outros (espec): ______________________________________________________ 

(9) NS/NR 

38 Como são divulgadas as atividades do Ponto de Cultura?  

(01) Boca à boca   

(02) Eletrônica: emails, website     

(03) TV     

(04) Rádio     

(05) Barcos   

(06) Eventos/festas/feiras 
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(07) Distribuição de folders, cartazes, panfletos, cartilhas 

(08) Jornais/revistas 

(09) Carros/ bicicletas de propaganda 

(10) Rádio comunitária 

(11) (11) Não há divulgação 

(12) Outros (espec.): ____________________________________________ (99) NS/NR 

39 Este Ponto estabelece algum tipo de articulação com outros Pontos de Cultura?  

 (1) Sim Q38   (2) Não Q40   (9) NS/NR  

40Qual o objetivo da articulação realizada com esses Pontos?  

(01) Realizar atividades em conjunto     

(02) Compartilhar dúvidas/experiências relativas ao Programa 

(03) Fazer intercâmbio de equipe de pessoal   

(04) Captar recursos juntos 

(05) Divulgar o trabalho do Ponto 

(06) Capacitar pessoal 

(07) Elaborar projetos em conjunto 

(08) Outros (espec.): ____________________________________________________  

(99) NS/NR  

41 Liste por ordem de importância quais os fatores que motivam essa 

articulação: 

(01) Afinidade de atividades 

(02) Troca de experiências nas atividades meio 

(03) Afinidade de público 

(04) Conhecimento prévio de pessoas do Ponto 

(05) Participar de Pontão 

(06) Participar de rede 

(07) Potencializar as atividades 

(08) Outro (espec): _________________________________________ 

(    |    ) 1° 

(    |    ) 2° 

(    |    ) 3° 

42 Este Ponto estabelece algum tipo de articulação com outras entidades que não sejam 

Pontos de Cultura?  

 (1) Sim Q41   (2) Não Q46   (9) NS/NR  

43 Que entidades são essas?  

 

(1) Faz articulação (2) Não faz articulação

 (9) NS/NR 

44 Esta articulação já 

existia antes da criação 

do Ponto? 

 

(1) Sim    

(2) Não       

(9) NS/NR 

 
1 Secretarias municipais de cultura 

(       ) (       ) 

2. Outras secretarias municipais que 

não de cultura 
(       ) (       ) 

3. Secretarias estaduais de cultura 
(       ) (       ) 

4. Outras secretarias estaduais que não 

de cultura 
(       ) (       ) 

5. Outros ministérios que não o de 

cultura 
(       ) (       ) 
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6. Demais órgãos federais 
(       ) (       ) 

7. Escolas e demais instituições de 

ensino 
(       ) (       ) 

8. Universidades e demais instituições 

de ensino superior 
(       ) (       ) 

9. Sistema S (Sebrae, Senai, Sesi, 

Senac, Sesc, etc) 
(       ) (       ) 

10. Entidades de classe (sindicatos, 

federações, etc) 
(       ) (       ) 

11. Associações comunitárias/ 

Conselhos 
(       ) (       ) 

12. Igreja/ movimentos sociais 
(       ) (       ) 

13. ONGs/Fundações 
(       ) (       ) 

14. Bancos públicos 
(       ) (       ) 

15. Bancos privados 
(       ) (       ) 

16. Empresas privadas 
(       ) (       ) 

17. Empresas públicas 
(       ) (       ) 

18. Outros (espec): _______________ 
(       ) (       ) 

45 O Ponto recebe apoio financeiro de outra instituição? 

      (1) Sim                              (2) Não            (9) NS/NR 

46 De qual instituição? 

_________________________________________________________________________ 

47 Qual o valor recebido? 

_________________________________________________________________________ 

 

48 O Ponto participa, já participou, de fóruns regionais estaduais e/ou nacionais?  

 (1) Sim Q47   (2) Não Q49 (9) NS/NR  

49 Quais os fóruns que este Ponto participa(ou)? 

(01) Teia         

(02) Conferências municipais/regionais de cultura  

(03) Seminários setoriais (música, teatro, audiovisual, etc) 

(04) Encontros estaduais/regionais de Pontos 

(05) Seminários de culturas populares 

(06) Outros (espec.): _____________________________________________________ 

(99) NS/NR 

 50 Por que não participa desses fóruns?  

(1) O Ponto não tem meios financeiros para ir aos fóruns 

(2) O Ponto nunca foi convidado 

(3) O Ponto é recente e ainda não ocorreram fóruns desde sua criação 

(4) Não julga importante     

(5) Não é produtivo para tomada de decisão 

(6) Outros (espec.): _____________________________________________ 
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 (9) NS/NR 

51Quais foram os principais impactos/resultados obtidos pelo Ponto de Cultura desde sua 

criação?  

(01) Articulação de novas parcerias    

(02) Maior interação com a comunidade   

(03) Formação de rede     

(04) Ampliação da compreensão do papel do Ponto  

(05) Descoberta de novas vocações    

(06) Ampliação da participação na política cultural  

(07) Promoção da diversidade cultural    

(08) Geração de emprego e renda 

(09) Melhoria na gestão 

(10) Inclusão social 

(11) Acesso a novas fontes de financiamento 

(12) Maior autonomia/sustentação do Ponto 

(13) Ampliação das atividades realizadas 

(14) Maior visibilidade do Ponto 

(15) Ampliação do público atendido 

(16) Outros (espec.): ________________________________________(99) NS/NR 

52 Quais foram as maiores contribuições do Cultura Digital para o Ponto de Cultura e a 

comunidade no seu entorno ? 

(01) Melhoria na divulgação das ações do ponto   

(02) Ponto se tornou mais atrativo  (novas opções)  

(03) Geração de novas oportunidades profissionais  

(04) Fortalecimento da identidade    

(05) Maior acesso à diversidade cultural (interação em rede)   

(06) Melhoria na gestão 

(07) Inclusão Digital 

(08) Acesso a novas fontes de financiamento 

(09) Maior autonomia/sustentação do Ponto 

(10) Não houve contribuição 

(11) Outros (espec.): ______________________________________________(99) NS/NR 

53 Quais as maiores dificuldades para a adoção do Cultura Digital? 

(01) Falta de Equipamento     

(02) Insuficiência de suporte técnico     

(03) Ausência de base técnica      

(04) Dificuldade de interação com equipe do Cultura  Digital 

(05) Obrigatoriedade do uso de software livre 

(06) Desorganização, falta de planejamento ou de comunicação 

(07) Outros (espec.): _____________________________________________________ 

(99) NS/NR 

54 Por favor, enumere os três maiores problemas enfrentados HOJE por este 

Ponto de Cultura: 

(01) Atraso nos repasses de recursos 

(02) Insuficiência de recursos 

(03) Falta de capacitação da equipe do Ponto 

(04) Falta de motivação da equipe 

(05) Complexidade dos procedimentos (formulários, prestação de contas, etc) 

(06) Falta de orientação do MinC/Fundarpe para os procedimentos gerais 

(    |    ) 1° 

(    |    ) 2° 

(    |    ) 3° 
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(07) Ingerência política 

(08) Falta de apoio das secretarias municipais/ estaduais 

(09) Falta de participação da comunidade 

(10) Baixo grau de parcerias/articulações 

(11) Desinteresse da mídia 

(12) Outro (espec): _____________________________________________ 

(13) Outro (espec): ______________________________________________ 

(14) Outro (espec):____________________________________________ 

(99) NS/NR 

55 Por favor, cite até 3 ações que se implementadas poderiam potencializar o papel dos 

Pontos de Cultura? 

(01) Maior descentralização na gestão de recursos  

(02) Maior articulação das redes de pontos   

(03) Parcerias com setor privado    

(04) Encontros regionais     

(05) Articulação com outras políticas públicas (educação, saúde, etc) 

(06) Linhas de financiamento aderente às necessidades dos Pontos 

(07) Mecanismos de apoio à comercialização dos produtos culturais 

(08) Simplificação de procedimentos (formulários, prestação de contas, etc) 

(09) Capacitação da equipe do Ponto 

(10) Acesso a novas fontes de financiamento 

(11) Maior comunicação institucional 

(12) Ampliar o montante de recursos do MinC/Fundarpe 

(13) Participar de mais de um edital           

(14) Outros (espec.): ___________________________________________(99) NS/NR 

56 Na sua opinião, os aspectos jurídicos, institucionais e gerenciais são adequados à 

filosofia do Programa Cultura Viva?  

 (1) Bem adequados  (2) Razoavelmente adequados (3) Inadequados

  (9) NS/NR 

57 O que você achou do processo de descentralizção do Minc para a Fundarpe ? 

 ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

58 Na sua opinião, o Programa Cultura Viva está bem adequado à realidade do mundo da 

cultura? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________(99) NS/NR 

59 Qual a contribuição que o Ponto de Cultura Trouxe para a comunidade? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

60 Tente descrever o Programa Cultura Viva em uma palavra: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Apêndice II 

Este Apêndice mostra o segundo questionário desta pesquisa, o qual foi aplicado junto 

aos coordenadores gerais, técnicos e pedagógicos dos Pontos de Cultura. Este questionário teve 

o propósito de levantar informações sobre o nível de felicidade dos coordenadores. 

 

 

PDC N° (              ) 

(1) Em geral, considero-me: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

uma pessoa          uma pessoa 

não muito          muito feliz. 

feliz. 

 

 

(2) Comparado à maioria dos meus colegas, considero-me: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

menos feliz          mais feliz 

 

 

(3) Algumas pessoas em geral são muito felizes. Aproveitam a vida independentemente 

do que esteja ocorrendo, conseguindo o máximo de cada situação. Em que medida 

essa caracterização o descreve? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

em absoluta-          em muitos  

mente nada           aspectos 

 

 

(4) Algumas pessoas, de maneira geral, não são muito felizes. Embora não estejam 

deprimidas, nunca parecem tão felizes quanto poderiam ser. Em que medida essa 

caracterização o descreve? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

em muita           em absoluta- 

coisa           mente nada 

 

 

 

Programa Cultura Viva: Investigação, análise e transformação. 
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(5) Considerando o seu trabalho como coordenador do ponto de Cultura, o seu nível 

de felicidade: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

diminuiu           aumentou 

 

 

(6) Com a experiência no Ponto de Cultura, você acha que o nível de felicidade dos 

beneficiados: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

diminui           aumenta 
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Apêndice III 

O Apêndice III apresenta o terceiro questionário aplicado nesta tese, que foi 

desenvolvido com o objetivo de coletar informações a respeito dos beneficiados pelos Pontos 

de Cultura. Dessa forma, o questionário envolveu questões sobre o perfil do entrevistado, sua 

felicidade e as atividades exercidas no Ponto de Cultura e os impactos causados. 

 

 

Programa Cultura Viva: Investigação, análise e transformação. 
 

Data de aplicação:____/____/____    PDC Nº: (               ) 

Município: 

Nome do Ponto:  

Nome do entrevistado: ______________________________________________________                                                                                                        

SEXO:           IDADE: 

Email: 

1 Considerando todas as coisas, quanto você está feliz nos dias atuais? 

 

 Não muito feliz 1 2 3 4 5 6 7 Muito feliz 
 

2 Qual a sua escolaridade? 

 (    ) Sem escolaridade formal    

(    ) da 1ª até a 4ª série do Ensino Fundamental    

(    ) da 5ª até a 8ª série do Ensino Fundamental  

(    ) Ensino médio completo ou incompleto   

(    ) Superior incompleto ou mais  

3 Qual(is) a(s) atividade(s) que você participa no Ponto de Cultura? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________ 

4 Há quanto tempo o(a) sr(a) participa das atividades do Ponto de Cultura?  

_______ meses  

5 A sua participação nas atividades promovidas pelo Ponto de Cultura, ocasionou alguma 

modificação em sua vida? 

 (    ) Sim          (    )Não              (    )Não sabe 

6 Qual(is) foi(ram) essa(s) modificação(ções)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________ 
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7 Considerando a sua participação nas atividades promovidas pelo Ponto de Cultura, o seu 

nível de felicidade: 

 

diminuiu 1 2 3 4 5 6 7 aumentou  
 

 8 Qual a contribuição que o Ponto de Cultura Trouxe para a comunidade? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________     


