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C
ampanhas para criticar ou, 

eventualmente, enaltecer 

ações de caráter diverso, 

ganharam um impulso sem prece-

dentes nas redes sociais ao longo 

de 2015. Um movimento que não 

chega a ser uma surpresa, já que 

novas ferramentas digitais e veloci-

dades de conexão sempre maiores 

ajudam a capturar um número cada 

vez maior de internautas. Mas por 

trás dessa nova agitação planetária e 

sem fronteiras, outras redes surgem, 

muitas vezes, de forma quase silen-

ciosa e com pouca visibilidade nas 

mídias tradicionais. São coletivos 

culturais, movimentos sociais e 

Organizações Não Governamen-

tais que promovem ações diversas, 

incluindo a defesa dos Direitos Hu-

Próxima parada, 
empreendedorismo cultural

Parceria entre pesquisadores da UFF e um 
‘coletivo cultural’ permitiu mapear os principais 
agentes culturais no estado, principalmente na 
área musical; iniciativa ajuda a profissionalizar o 
empreendedorismo cultural e musical fluminense

manos. Um projeto de pesquisa na 

Universidade Federal Fluminense 

(UFF), chamado Estação Em-

preendedorismo Cultural, propõe 

incentivar a profi ssionalização dos 

diferentes atores envolvidos nessas 

iniciativas que espalham, também, 

por todo o estado do Rio de Janeiro.

“Através de atividades diversas, 

os participantes são estimulados 

a adquirir comportamentos em-

Vinicius Zepeda
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Os pesquisadores mapearam grupos 
especializados em covers e também bandas 
de repertório autoral, como a Drenna  
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preendedores que sejam capazes de 

iniciar novos negócios, ou alavan-

car empreendimentos já existentes 

através de práticas antenadas com 

o uso da tecnologia na atualidade”, 

explica Simone Pereira de Sá, coor-

denadora do projeto, professora e 

pesquisadora do Curso de Mídia e 

da Pós-Graduação em Comunica-

ção da UFF.

Voltado para profi ssionalização de 

agentes culturais em segmentos 

como música, audiovisual, narrati-

va transmídia, games, trilha sonora, 

gestão em redes sociais, distribui-

ção musical, entre outras – nas 

atividades de formação nas modali-

dades presencial, itinerante e virtual 

–, o projeto também desenvolve 

ações na área de cartografi a sonora 

e musical, na qual concentra sua 

principal realização até o momento: 

o Mapa Musical RJ (MMRJ). Trata-

se de uma plataforma colaborativa 

na Internet que mapeou mais de 700 

agentes culturais espalhados pelo 

estado, trazendo informações sobre 

cursos de música, lojas de instru-

mentos musicais, estúdios de ensaio 

e de gravação, festas populares, 

secretarias municipais de cultura, 

empresas de sonorização e coletivos 

culturais. “Existem muitos pontos 

multifuncionais, que funcionam 

simultaneamente como estúdio, 

casa de show, curso de música e 

loja de instrumentos musicais”, 

diz Simone. Ela conta que durante 

o mapeamento os pesquisadores 

verifi caram que os responsáveis por 

esses locais estão migrando sua fon-

te de comunicação para a principal 

rede social utilizada mundo afora, e 

que muitos já não usam nem e-mail 

e tampouco mantêm sites na rede.

De acordo com a coordenadora 

do projeto, durante o processo 

de construção do MMRJ, os pes-

quisadores identificaram avanço 

signifi cativo dos investimentos em 

cursos de música realizados pelas 

secretarias municipais de cultura 

em programas de longa duração e 
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Atitude punk, no palco montado em
Duque de Caxias: festival Roque

Pense cresce e atrai bandas e público
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também em cursos livres e ofi cinas. 

Alguns exemplos de iniciativas em 

cidades do interior são o Pescando 

Talentos, em Arraial do Cabo, e 

o Projeto Aprendiz, em Niterói, a 

Escola Municipal de Artes Maria 

José Guedes, de Macaé, a Escola 

de Música Chiquinha Gonzaga, 

em Itaguaí, além dos núcleos 

avançados da Escola Villa-Lobos, 

em Miracema, Búzios, Paracambi 

e Conceição de Macabu.

No caso dos estúdios de ensaio e 

gravação, o MMRJ, que também 

conta com apoio de edital do Ins-

tituto Claro Embratel, mostra que 

85% deles se concentram na capital 

fl uminense e no seu entorno. “Tam-

bém identificamos 347 espaços 

públicos e privados que recebem 

programação musical. Destes, a 

capital do Rio reúne 110 e as demais 

cidades da Região Metropolitana 

somam 60. Na sequência, as três 

regiões com maior número de espa-

ços para tocar identifi cados foram 

Baixada Litorânea, Região Serrana 

e Médio Paraíba”, lista Simone. 

Apesar da enorme concentração 

de atividades na capital, o mapa 

identificou também a existência 

de algumas cidades que reúnem 

uma boa quantidade e variedade 

de itens mapeados, como Campos 

dos Goytacazes, Niterói, Cabo 

Frio e Volta Redonda, tornando-as 

polos nas suas regiões. “A região do 

Médio Paraíba também conta com 

uma enorme variedade de eventos 

produzidos pelas prefeituras locais, 

com festivais da canção e festas 

comemorativas, que somam cerca 

de 30 eventos anuais”, destaca a 

pesquisadora.

De acordo com os dados levantados 

para a produção do mapa, a região 

com menor número de itens ma-

peados foi o Noroeste Fluminense, 

que possui 13 cidades com média 

de apenas cinco pontos mapeados 

em cada. Foi constatado que nessas 

cidades existem poucos espaços 

públicos e privados para shows e 

os principais eventos são realizados 

pelas próprias prefeituras. “Vale 

lembrar que essa região é a menos 
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Em sua 3ª edição, o Roque Pense apresenta 
bandas de rock autorais, integradas por 
mulheres da Baixada Fluminense

Fotos: Danilo Sérgio
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desenvolvida do estado. Ainda as-

sim, há exceções, principalmente 

em Itaperuna. Ali funcionam o 

núcleo avançado da Escola Villa

-Lobos, o Teatro do Sesi Itaperuna 

e o Rock n’ Gol Bar, local que 

recebe uma extensa programação 

musical e onde já foram realizadas 

e edições do festival Itaperuna 

Metal Massacre. Há ainda o Teatro 

Municipal Geraldo Tavares André 

(Santo Antônio de Pádua) e a Casa 

do Amarelo (Itaocara)”, prossegue 

Simone.

Já no que diz respeito aos espa-

ços para shows, os pesquisadores 

identifi caram a existência de casas 

de grande porte, para circulação de 

artistas do chamado mainstream, 

principalmente, nas cidades da 

Região Metropolitana. Foram lis-

tadas poucas casas de porte médio, 

tanto na capital quanto no interior, e 

pequenos espaços culturais e bares, 

que recebem programação musical, 

quase sempre, voltados aos gêneros 

MPB e rock. “Existem um grande 

número de espaços de pequeno por-

te, com capacidade entre 40 e 200 

pessoas”, confi rma Simone. 

Coordenadora de projetos da Pon-

te Plural (veja mais informações 

sobre esses projetos no Boxe) e 

doutoranda em Comunicação na 

UFF, Luiza Bittencourt explica as 

funcionalidades e apresenta algu-

mas curiosidades sobre o Mapa. “O 

MMRJ funciona como uma plata-

forma colaborativa onde os usuários 

podem se cadastrar e acrescentar in-

formações que não estejam contidas 

no MMRJ. Depois de conferidas 

pela equipe, elas são atualizadas e 

acrescentadas ao Mapa”, explica. 

Todas as informações disponibili-

zadas, informa, são referenciadas 

geograficamente, possuem uma 

breve descrição e informações de 

contato, para que os usuários pos-

sam utilizá-las em seu trabalho. “A 

proposta é que músicos, produto-

res e diferentes agentes culturais 

utilizem estes dados para agendar 

shows, trocar informações, obter 

orçamentos e conhecer as políticas 

públicas locais”, complementa.

Uns dos destaques do amplo reper-

tório de informações reunidas são 

os tradicionais festivais da canção, 

como os que são realizados nas 

cidades de Três Rios, Vassouras, 

Sapucaia, São João da Barra e Car-

doso Moreira. No caso dos festivais 

independentes, o gênero musical 

do rock tem seu espaço em cidades 

como Cabo Frio (Festival de Rock 

Humanitário), Casimiro de Abreu 

(Aldeia Rock Festival), Petrópolis 

(Festival Grito Rock) e Duque de 

Caxias (Festival Roque Pense). 

“No caso do hip hop, ele ganhou 

mais visibilidade nos municípios 

de Niterói, vizinho à capital fl umi-

nense, e Volta Redonda, no Sul Flu-

Foto: Marina Andrade

O rapper Thiago El Niño (no alto), 
fundador do coletivo Pombos; acima, Paul 
Di’Anno, do Iron Maiden, durante a 7ª 
edição do Festival de Rock Humanitário

Foto: Carolina Pascoalette
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minense”, ressalta. Os motoclubes 

também promovem eventos, com 

programação musical, em mais de 

70 cidades do estado. Embora a 

maioria das bandas seja especiali-

zada em covers, os pesquisadores 

também identifi caram a presença 

de grupos autorais, como as ban-

das cariocas Drenna e Folks. “Há 

ainda os festivais criados para dar 

destaque a um aspecto particular da 

economia desses municípios, com 

foco, em geral, na gastronomia e em 

exposições, mas que contam com 

signifi cativa programação musical. 

São os casos da Festa do Tomate 

(Paty dos Alferes), Festival do 

Camarão (Cabo Frio)”, acrescenta. 

Os eventos comemorativos de 

emancipação e aniversário das ci-

dades também foram repertoriados 

no Mapa, pois costumam ser as 

principais festas locais, organizadas 

pelas secretarias de turismo, e não 

pela de cultura. Em razão disso, 

a programação quase sempre traz 

artistas bem conhecidos do público, 

e, em poucos casos, contam com a 

presença de músicos locais. Outro 

aspecto identifi cado por Luiza foi 

o crescimento de festivais indepen-

dentes e a articulação de produtores 

culturais no interior do estado ao 

longo nos últimos anos.

Com relação aos coletivos culturais, 

a pesquisa acompanhou o seu cres-

cimento, tanto na capital quanto no 

interior. Na cidade do Rio, entraram 

no radar da pesquisa o Rock S.A., 

Subsolo, Resistência Cultural, Liga 

HC, Rock em Mo vimento e o mo-

vimento #acenavive. Já no entorno 

do Rio, ganharam menção, por 

exemplo, o Coletivo Rock e Ma-

caco Chinês, em Duque de Caxias; 

Roque Pense, em Mesquita; Petró-

polis Inc., em Petrópolis; Juventude 

Rock, em Cabo Frio; e Pombos, em 

Volta Redonda. Também chamado 

de Núcleo de Estudo Permanente 

da Cultura Hip Hop, o coletivo 

Pombos foi fundado pelo rapper 

Thiago El Niño e por jovens que 

com ele trabalham, que realizam 

encontros abertos e debates, com a 

exibição de fi lmes e a participação 

de outros coletivos da região. Na 

Região Serrana, o Petrópolis Inc 

vem atuando na realização e asses-

soria de projetos independentes, 

atingindo jovens e adultos. Em 

Cabo Frio, na Região dos Lagos, 

o coletivo Juventude Rock reali-

zou seu próprio mapeamento das 

bandas locais, colaborando para a 

divulgação e circulação de artistas e 

para a produção de dois importantes 

festivais da região, o Noise Fest e 

o Festival de Rock Humanitário.

Se a criação do Mapa marcou o 

fi m de uma etapa para o grupo en-

volvido nos trabalhos do “Estação 

Empreendedorismo Cultural”, seus 

responsáveis já têm novos planos. 

Um deles é capacitar os agentes 

culturais e conectá-los em rede, 

através do Nós de Rede, a primeira 

incubadora de redes do Brasil. Com 

atuação itinerante em formação de 

empreendedores na área cultural, a 

iniciativa busca incentivar a troca 

de experiências e a formação pro-

fi ssional de artistas, produtores e 

agentes culturais para qualifi cação e 

criação de novos arranjos criativos 

conectados em rede. As primeiras 

cidades contempladas com o pro-

jeto serão Niterói e Maricá. Idea-

lizada pela equipe da Ponte Plural, 

as inscrições são gratuitas e terão 

ciclos de 12 meses com início da 

dos primeiros grupos no primeiro 

semestre de 2016.

Foto: Reprodução

Interfaces do Mapa Musical RJ: plataforma colaborativa mapeia as atividades musicais que acontecem no estado do Rio de Janeiro
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“O próximo passo será inserir, com 

ajuda dos usuários do portal MMRJ, 

mais dados relacionados às catego-

rias analisadas, bem como identifi -

car outros itens a serem analisados, 

como por exemplo, escolas de cons-

trução artesanal de instrumentos 

musicais [as chamadas luthierias], 

blogs e sites especializados em mú-

sica, além de selos e gravadoras”, 

conclui Simone.

Pesquisadores: Simone Pereira de 
Sá e Luiza Bittencourt
Instituição/Empreendimento: 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e Ponte Plural
Edital: Apoio a Projetos de Extensão 
em Pesquisa (ExtPesq)

A Ponte Plural é uma iniciativa 

cultural que atua desde 2010 

fomentando o empreendedorismo 

no setor musical e articulando redes 

no estado do Rio de Janeiro, a fi m de 

criar novos arranjos criativos locais 

sob a lógica do fortalecimento e 

criação de redes, por meio da co-

nexão de pessoas. Suas ações já 

atingiram mais de 50 mil pessoas 

em oito países. Atualmente, desen-

volve suas atividades nos seguintes 

núcleos: produção cultural, pesqui-

sa, capacitação e incubadora de em-

preendedores e de redes criativas.

Na área de produção cultural, já rea-

lizou dezenas de eventos e festivais 

gratuitos, ou a preços populares, 

em importantes espaços de shows, 

tanto na Capital (Circo Voador, Tea-

tro Rival, Studio RJ, entre outros), 

quanto no interior (Niterói, Volta 

Redonda, Cabo Frio, Três Rios, 

Areal, Cordeiro e Cantagalo), por 

onde circularam mais de 300 ar-

tistas e bandas de todas as regiões 

do país.

Ponte Plural: conectando redes e pessoas cada vez mais distantes

Formada por uma equipe mul-

tidisciplinar, composta por em-

preendedores culturais, advoga-

dos, pesquisadores e comunica-

dores, a Ponte Plural desenvolve 

atividades de capacitação, tais 

como palestras, cursos, debates, 

dentre estes, destacam-se “Outbox: 

Pensando Fora da Caixa”, o “eMIC 

– Encontro de Música Independente 

Contemporânea” (em parceria com 

o coletivo Subsolo) e o workshop 

“Músico Plural”, que passou por 

diversas cidades do estado do Rio 

de Janeiro, com a lógica de tornar os 

participantes em transformadores 

culturais qualifi cados para buscar 

soluções criativas para demandas 

de suas cidades.

No tocante às conexões interna-

cionais, os representantes da Ponte 

Plural participam dos principais 

congressos, festivais e feiras do 

mercado musical no exterior (como 

a Bafi m, na Argentina, e a Womex, 

nas edições no País de Gales, no 

Reino Unido, e na Hungria). O 

grupo já realizou palestras e apre-

sentações em universidades na 

Dinamarca, Inglaterra, Portugal, 

Turquia, Chile e Porto Rico, deta-

lhando os resultados das pesquisas 

acadêmicas desenvolvidas nas 

áreas de música, economia criativa 

e empreendedorismo cultural. Nos 

últimos anos, as atividades da Ponte 

Plural têm atraído a atenção da co-

munidade acadêmica e o case tem 

sido objeto de estudo no âmbito de 

graduações e pós-graduações brasi-

leiras, nas áreas de administração, 

economia, cultura e comunicação.

Após um período de incuba-

ção na Incubadora Rio Criati-

vo, empreendimento apoiado pela 

FAPERJ, a Ponte Plural foi a 

única inciativa da área de música 

a se graduar na primeira turma da 

incubadora, em 2014. Com o fi m do 

processo, sua sede foi transferida 

para a Casa do Empresário da As-

sociação Comercial do Rio de 

Janeiro (ACRJ), no Centro do Rio 

de Janeiro.

Luiza Bittencourt (à esq.), da Ponte Plural, e Simone Pereira de Sá, pesquisadora da área 
de Comunicação e Cultura: fomento ao empreendedorismo cultural e musical fl uminense

Fotos: Divulgação
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