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palavras-chave 
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resumo 
 
 

Este relatório enquadra-se no âmbito de uma investigação na área de estudos 
de arte realizada durante o período de estágio no Conservatório Real de 
Bruxelas. 
O estágio teve a duração de 10 meses, de agosto de 2018 até fim de maio de 
2019. Durante o período foram desenvolvidas tarefas nas áreas de 
comunicação, produção, programação e geração de conteúdo tanto para a 
instituição quanto para o Festival Courants D’airs. Neste documento busca-se 
discutir o papel do intermediador cultural em uma grande instituição de ensino 
artístico superior.  
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Abstract 
 

This report is part of an investigation in the area of art studies developed during 
the internship at Royal Conservatory of Brussels. 
Those ten months of internship were developed since August 2018 to May 
2019. During this time were developed tasks in different areas: communication, 
production, programming and production of digital and graphic content. 
The objective within this document is to discuss about the contribution of a 
cultural intermediate on an arts conservatory. 
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTO, OBJETIVOS DO ESTÁGIO, ESTRUTURA, E METODOLOGIA 

DO TRABALHO DESENVOLVIDO. 

1.1 Contexto 

 Esta dissertação, desenvolvida em formato de relatório de estágio realizado 

no âmbito do Mestrado em Criação Artística Contemporânea da Universidade de 

Aveiro, é o resultado do trabalho de 10 meses (de 20 de agosto 2018 a 31 de maio 

2019, de segunda a sexta das 09h30 às 17h. O somatório de horas ficou aproximado 

em 1350 horas trabalhadas em 180 dias corridos), dentro do âmbito Erasmus 

estágio, realizado no Conservatório Real de Bruxelas, um dos maiores conservatórios 

de Música e Teatro da Europa. Tal instituição localiza-se em Bruxelas, Bélgica, e 

trabalha com a formação, ao nível superior, de grandes músicos e atores. O presente 

trabalho tem como função registrar o programa, o método e os resultados do 

estágio, a fim de perceber o contributo da instituição para o desenvolvimento e 

difusão da arte. É dado um enfoque paralelo no Festival Courants D’airs edição 2019, 

que foi concretizado durante o período de trabalho na instituição. A escolha do tema 

do projeto, que se centra na discussão do papel de um intermediador cultural, 

passando desde a recepção e a seleção dos projetos enviados, a divulgação e o 

encaminhamento dos mesmos para programação de grandes teatros e centros 

culturais. 

 O Conservatório Real de Bruxelas dispõe de um conjunto diversificado de 

recursos que proporcionam aos alunos realizarem suas práticas artísticas em 

diversos lugares da cidade de Bruxelas. É importante citar também que, por estar 

situado em Bruxelas, cidade conhecida por ser a capital da Europa devido sua 

centralização geográfica e presença do Parlamento Europeu na cidade, ajuda torna-

lo uma grande referência mundial. 

 Há, em Bruxelas, diversos eventos artísticos e culturais durante todo o ano, 

podendo citar: Brussels Jazz Festival; Fête de la BD; Art on Paper; Ars Musica. Sua 

localização geográfica ajuda também a promover o Festival Courants D’airs, pois o 

mesmo é programado para o inicio da primavera, podendo ser considerado um dos 

festivais artísticos de abertura da estação. 

 Paralelamente o Conservatório Real de Bruxelas também tem seu 

reconhecimento internacional vinculado ao Concours musical International Reine 
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Elisabeth de Belgique, comumente conhecido como Concours Reine Élisabeth. Tal 

concurso elege um jovem musico e o apresenta aos holofotes mundiais da música. 
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1.2 Objetivos do estágio 

 A área de atuação do Conservatório, sua localização e o seu modo tradicional 

de trabalho foram fatores determinantes no desenrolar do estágio, que se revelou 

fundamental para a consolidação da identidade visual, participação na estratégia de 

comunicação, produção e suporte de diversos concertos e espetáculos artísticos. 

 A proposta inicial dos objetivos gerais do estágio, que coincidem com a 

proposta da instituição, centrou-se no desenvolvimento das seguintes atividades:  

• Auxiliar na coordenação de eventos internos e externos (concertos, 

espetáculos e festivais); 

• Idealização, produção e exposição dos cartazes internos e externos de todo o 

ano letivo 2018-2019; 

• Gerir e aprofundar campanhas, ações e demais suportes promocionais; 

• Auxiliar na produção, implementação, gerenciamento, conceitualização visual 

da décima quarta edição do Festival Courants D’airs; 

• Gerir e administrar as redes sociais já existentes e implantar o uso do 

Instagram como rede social base tanto do Conservatório Real de Bruxelas 

como do Festival Courants D’airs, em parceria com o Centre des Ars 

Scéniques. 

• Observar, dialogar e apoiar os alunos em suas criações, à luz da arte 

contemporânea; 

• Estar em contato direto com o público a fim de dar apoio à divulgação para 

música clássica e contemporânea; 

 Para além destes, foram identificados, posteriormente, outros objetivos que 

consistiram no acolhimento e produção de eventos artísticos vinculados ao MIM 

(Musée des instruments de musique), ao Parlement Bruxellois e aos próprios eventos 

no Conservatório Real de Bruxelas fora do horário pré-estabelecido.  

 Os objetivos gerais do Festival Courants D’airs 2019 centravam-se: 

• Difundir e promover o trabalho e os espetáculos dos participantes; 

• Valorizar a imagem da empresa como uma marca já consolidada no mercado 

artístico mundial; 
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• Promover e consolidar a relação entre as três escolas superiores de artes da 

Federação Wallonie-Bruxelles: Conservatoire royal de musique de Bruxelles, École 

Nationale Supérieure des Arts Visuels (La Cambre) e Institut National Supérior des 

Arts du Spectacle (INSAS); 

• Integrar o Festival Courants D’airs dentro da agenda cultural da cidade de 

Bruxelas, como um evento fixo, anual e gratuito; 

• Captar novos públicos e olhares para as atividades do Conservatório; 

•  Integrar projetos inscritos nas agendas de teatros e espaços culturais da Bélgica 

e do mundo; 
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1.3 Metodologia do trabalho desenvolvido 

 Para responder aos objetivos do estágio, foi inicialmente desenhada a 

seguinte metodologia de ação por 3 blocos: 

Bloco 1: Agosto – Setembro – Outubro de 2018: 

• Definição e execução dos cartazes, folders e implementação das peças 

publicitárias de todos os concertos e espetáculos do ano escolar 2018-2019 

(totalizando 98 produções gráficas) no Facebook e site oficial da Instituição; 

• Recepção e acolhimento de concertos e espetáculos internos e externos; 

• Produção, execução e implementação do concerto de abertura da temporada 

2018-2019: Ouverture de Saison; 

• Tradução da sessão évènements do site oficial da instituição de francês para 

inglês; 

• Produção e impressão de newsletters e agendas mensais; 

• Captação e edição videográfico do espetáculo musical I was looking at the ceiling 

and then I saw the sky, também apresentado no Théâtre National.  

Bloco 2: Novembro - Dezembro – Janeiro 2018 e 2019: 

• Idealização da concepção visual geral do Festival Courants D’airs 2019; 

• Recepção e acolhimento de concertos internos e externos; 

• Captação e edição do video Windungen de Iannis Xenakis e Arbrasson; 

• Produção e execução de newsletters e agenda mensal de novembro, dezembro e 

janeiro; 

• Manutenção e geração de conteúdo para Facebook, site oficial e Youtube. 

Bloco 3: Fevereiro – Março – Abril – Maio 2019 

• Planejamento e reestruturação dos meios de comunicação e redes sociais para o 

período do Festival Courants D’airs; 

• Recepção e acolhimento dos eventos habituais; 

• Edição dos videos Mahler 4, Cross Folk, Waffle Time e La Clarinette enchantée; 

• Captação de fotos para os espetáculos Carmen, Mahler 4 e videos para La 

Clarinette enchantée e entrevistas como suporte de divulgação do festival em 

questão; 

• Elaboração do programa Courants D’airs e agenda rápida (en coup d’œil); 
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• Concepção, em forma de desenho, para a agenda 2019-2020 (projeto final não 

aprovado pela instituição); 

• Finalização do estágio. 

O desenvolvimento do estágio centrou-se em quatro atividades fundamentais 

(comunicação, produção, programação de eventos internos e geração de conteúdo).  

No âmbito da comunicação: 

• Construção de base de dados e envio de newsletters; 

• Desenvolvimento e manutenção do site conservatoire.be; 

• Manutenção e adaptação dos materiais gráficos já existentes; 

• Comunicação do trabalho desenvolvido na empresa ao maior número de 

pessoas possível através das redes sociais e flyering. 

No âmbito da produção e programação de eventos internos: 

• Montagem e remoção de concertos e espetáculos; 

• Gestão dos espaços; 

• Recepção de músicos e mis en place; 

• Elaboração de candidaturas para o Festival Courants D’airs 2019 e concertos 

pré-programados para o ano letivo 2018/2019; 

• Potenciação de uma rede que permitisse a troca de experiências e meios 

entre a empresa e seus parceiros já existentes antes da minha chegada; 

• Contato direto com professores e alunos. 

No âmbito da geração de conteúdo: 

• Criação, administração e concepção visual da programação do ano letivo 

2018/2019 e Festival Courants D’airs; 

• Produção, captação, concetualização e edição de vídeos como suporte 

promocional; 

• Gestão de redes sociais: Youtube, Instagram, Facebook; 

• Concepção visual e gráfica – flyers, cartazes e programas; 

 O conjunto de atividades será apresentado detalhadamente no capítulo 4: 

Apresentação das tarefas desenvolvidas. 
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1.4 Estrutura 

 O presente relatório de estágio divide-se em quatro partes: a primeira é 

apresentada as referências teóricas sobre o trabalho desenvolvido por um 

intermediador cultural, expondo também um desenvolvimento crítico sobre as redes 

sociais e as relações que interligam os temas. A realização da primeira parte revelou-

se a intensa ao nível de pensamento crítico. 

 Na segunda é exposto o histórico sobre a instituição de acolhimento: o 

Conservatório Real de Bruxelas. Também são contidas nesta parte as informações 

técnicas da mesma (como o número de funcionários, espaço físico e outros). O 

desenvolvimento desta sessão mostrou-se favorável, já que o estabelecimento 

dispõe de uma vasta biblioteca, contendo livros desde à época de sua criação. Em 

apenas duas visitas, pré-agendadas com a bibliotecária ciente do tema da busca, já 

se pode conseguir o material suficiente para efetuar o desenvolvimento histórico.  

  A terceira e quarta partes foram as mais longas no que concerne ao tempo 

dedicado e a busca de informações e imagens. Entretanto, a escrita mostrou-se 

objetiva e sem grandes limitações, uma que vez encontra-se, nestas partes, a 

descrição das atividades desenvolvidas durante o período do estágio. 
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CAPÍTULO 2 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 Os setores culturais e artísticos englobam uma série de empresas, 

organizações governamentais ou não, instituições de ensino e profissionais que 

realizam atividades de criação, produção, comercialização e distribuição, difusão e 

preservação de bens e serviços (Limeira, 2008).  

 Segundo Linda Rubim et al.(2005), que expõe a tríade de intelectuais 

designada por Antonio Gramsci, tais atividades são divididas em: a criação, a difusão 

e a organização.  

 O primeiro grupo é formado pelos criadores culturais ou artistas. São os 

responsáveis pela parte subjetiva do sistema artístico. Os artistas são os 

responsáveis pela parte base do processo como um todo, o papel central. Sem os 

criadores não há produção artística, consequentemente os demais intelectuais 

passam a não existir.  São eles, tanto os artistas, quanto profissionais, que estão em 

contato direito com a criação em si, como por exemplo: artistas visuais, músicos, 

atores, performes, chefes de orquestra e diretores artísticos. Em uma instituição 

artística os professores e alunos também aqui se enquadram. 

 O segundo grupo, os profissionais da difusão, atuam junto do público 

organizando exposições e palestras. Eles são os responsáveis pela comunicação no 

espaço virtual e físico e buscam tendências artísticas e visuais.  

 O terceiro e último grupo, chamado de organização, é composto pelos 

administradores (quem faz os elos entre os produtores e o público, Estados e 

empresários) e mediadores (responsáveis pela aproximação entre indivíduos ou 

grupos às obras de arte, espetáculos e concerto). 

 FERREIRA (2002) define intermediário cultural como, “reporta-se a um 

conjunto de atividades especializadas que, no âmbito dos sistemas de produção 

cultural, asseguram a distribuição e divulgação das produções.” 

 Pode-se concluir então que o intermédio cultural faz funcionar os canais de 

ligação entre o produtor artístico e a recepção (criadores e público).  Sendo este elo 

o resultado de diferentes intervenções. É importante citar também que os dois 

últimos grupos defendidos por Antonio Gramsci serão chamados de intermediadores 

culturais no presente relatório.  
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 Os professores e diretores fixos, substitutos e convidados, os 

acompanhadores musicais juntamente com os alunos formam, dentro do 

Conservatório Real de Bruxelas, os que integram o primeiro grupo: criadores 

culturais e artísticos. O setor de produção e comunicação (as atividades 

desenvolvidas serão expostas em detalhes no capítulo seguinte) é o responsável de 

grande parte das atividades dos intermediadores culturais. É importante destacar 

que as atividades são fluídas e que apoio e troca entre criação e intermediador são 

constantes e necessários para o bom funcionar da instituição.  

  Das mais variadas atividades desenvolvidas como intermediador cultural 

encontra-se a criação de conteúdo focando-se tanto no espaço virtual quanto físico. 

Devido à utilização de material visual para sites, redes sociais, newletters e diversos 

outros utensílios possíveis, ser a atividade base para os intermediadores culturais, 

faz-se também necessário um desenvolvimento teórico deste tema. 

 Hall (2006), ao definir globalização, utiliza de argumentos de Anthony 

McGrew (1992), e se refere ao termo como “processo, atuante numa escala global, 

que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e 

organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em 

realidade e em experiência, mais interconectado.” Tais conectividades geram 

compreensão de distâncias e escalas temporais, sendo um ponto socialmente 

contraditório ( que será discutido com mais detalhes em breve). A internet é um dos 

fatores importantes para a globalização. 

 A internet surge na década de 60 no cenário da Guerra Fria e o seu objetivo 

centrava-se no auxílio entre a disputa de poderes pela comunicação entre EUA e a 

União Soviética (Demezio; Silva; Rodrigues; Oliveira; Barbosa; Melo, 2016).  

 Segundo o site da RTBF (Rádio Television Belge Francophone) 1 pode-se 

considerar que a Bélgica começou a utilizar internet, como meio de transmissão de 

informação, a partir do dia 09 de abril de 1995. Tal data é caracterizada pelo 

lançamento do site www.belgium.be que continha informações políticas sobre o rei, 

                                                        
1  https://www.rtbf.be/info/medias/detail_le-world-wide-web-a-30-ans-c-etait-comment-les-debuts-
d-internet-en-belgique-
archives?id=10168053#targetText=9%20avril%201995%20%3A%20La%20Belgique%20d%C3%A9barq
ue%20sur%20internet&targetText=Lanc%C3%A9%20en%20avril%201995%20par,son%20premier%20
ministre%2C%20son%20roi%E2%80%A6 acessado em 24/09/2019 

http://www.belgium.be/
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_le-world-wide-web-a-30-ans-c-etait-comment-les-debuts-d-internet-en-belgique-archives?id=10168053#targetText=9%20avril%201995%20%3A%20La%20Belgique%20d%C3%A9barque%20sur%20internet&targetText=Lanc%C3%A9%20en%20avril%201995%20par,son%20premier%20ministre%2C%20son%20roi%E2%80%A6
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_le-world-wide-web-a-30-ans-c-etait-comment-les-debuts-d-internet-en-belgique-archives?id=10168053#targetText=9%20avril%201995%20%3A%20La%20Belgique%20d%C3%A9barque%20sur%20internet&targetText=Lanc%C3%A9%20en%20avril%201995%20par,son%20premier%20ministre%2C%20son%20roi%E2%80%A6
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_le-world-wide-web-a-30-ans-c-etait-comment-les-debuts-d-internet-en-belgique-archives?id=10168053#targetText=9%20avril%201995%20%3A%20La%20Belgique%20d%C3%A9barque%20sur%20internet&targetText=Lanc%C3%A9%20en%20avril%201995%20par,son%20premier%20ministre%2C%20son%20roi%E2%80%A6
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_le-world-wide-web-a-30-ans-c-etait-comment-les-debuts-d-internet-en-belgique-archives?id=10168053#targetText=9%20avril%201995%20%3A%20La%20Belgique%20d%C3%A9barque%20sur%20internet&targetText=Lanc%C3%A9%20en%20avril%201995%20par,son%20premier%20ministre%2C%20son%20roi%E2%80%A6
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_le-world-wide-web-a-30-ans-c-etait-comment-les-debuts-d-internet-en-belgique-archives?id=10168053#targetText=9%20avril%201995%20%3A%20La%20Belgique%20d%C3%A9barque%20sur%20internet&targetText=Lanc%C3%A9%20en%20avril%201995%20par,son%20premier%20ministre%2C%20son%20roi%E2%80%A6
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as instituições políticas, o primeiro ministro e outras. No mesmo ano, em agosto, 

abriu o primeiro cybercafé belga. Em 2000 os belgas começaram a usar internet em 

suas casas e, em 2007, o Facebook se tornou uma rede social fenômeno no País. 

 Guedes (2016), no seu desenvolver histórico sobre as redes sociais afirma 

que: 

“No princípio a única forma de realizar comunicação entre internautas era 

por meio do correio eletrônico (e-mail), porém o mesmo não conseguiu 

acompanhar a evolução comunicacional a ponto de tornar-se uma rede 

social, entretanto foi por meio do e-mail que surge a necessidade de 

plataformas mais abrangentes. Nascem assim os chats (canais de 

conversa) e os serviços de bate papo em sites; estes chats ampliaram-se 

para o Messenger entre outros. Depois disto, a primordialmente da 

evolução continuou adaptando-se as necessidades dos usuários e a partir 

disso surgiram às novas redes sociais, que se aprimoram cada vez mais.” 

(Guedes, 2016: pág. 4) 

 

 Redes sociais, ou Social Média, podem ser definidas como “plataformas on-

line que permitem a partilha [...] de opiniões, experiências, conhecimentos e 

interesses, criando uma comunidade ou redes que funcionam em função da 

participação coletiva” (Rosa, 2010: pág. 25).   

 Segundo Spannerworks (2006), para que uma plataforma possa ser 

considerada Social Media ela precisa ter 5 características em comum: 

• Participação: Necessidade de um feedback dos seus consumidores; 

• Abertura: Os usuários são livres para dar opiniões sem barreiras tanto de 

conteúdo quanto do uso do conteúdo; 

• Conversação: A plataforma precisa ter uma relação de conversa com seus 

consumidores de maneira C2C (Consumers to Consumers);  

• Comunidade: As plataformas colaborativas de Social Media permitem a 

criação e manutenção de comunidades através da partilha efetiva de 

conteúdos e informação entre utilizadores com interesses comuns, de uma 

forma fácil e rápida; 

• Conectividade: Interligação entre outras Social Media, pessoas e sites.  
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 Devido aos 5 pontos citados o uso das redes sociais tornou a experiência de 

consumo, quando ligados à elas, mais user-friendly. Atualmente existem diversas 

plataformas dentro deste perfil, entretanto, para fins deste relatório, haverá um 

foco no Instagram, surgido em 2010 com o objetivo de centrar no compartilhamento 

de fotos e vídeos entre amigos e familiares, pois foi esta que tive a oportunidade de 

criar e desenvolver conteúdos interativos para o Conservatório Real de Bruxelas e 

Festival Courants D’airs durante meu período de estágio. 

 Com o crescente aumento do número de usuários com o passar do tempo, a 

plataforma digital chamou atenção por sua praticidade e qualidade, começando 

então a ter investimentos de marcas e instituições. O site Nexting2 tem um acervo 

de diversas notícias que mostram os dados atuais do Instagram:  

• Em 2018 a plataforma obteve 1 bilhão de usuários ativos mensais;    

• 500 milhões de usuários ativos diariamente; 

• 60% dos usuários acessam diariamente; 

• 32% têm entre 25/34 anos. 

 Na Bélgica, segundo o site Xavierdegrau3, em janeiro de 2019, 94% da 

população utilizam internet por 5h01 diariamente. Dentro dessa porcentagem, 65% 

estão nas redes sociais, dedicando, por dia, 1h31 minutos às mesmas. No que 

concerne às redes sociais, os belgas, acima de 13 anos, que utilizam o Facebook 

somam-se 72% contra os 36% ativos no Instagram.  

  Pode-se citar, como grandes instituições de ensino superior artístico franco-

belga, que utilizam o Instagram e Facebook de forma ativa, em setembro de 2019: 

Conservatório Real da Antuérpia (@royalconservatoireantwerp), Conservatório Real 

de Liège (@conservatoireroyalliege) e Conservatório de Paris 

(@conservatoire_de_paris). 

 Segundo Scoot Donaton (2007) “Os mercados estão cedendo lugar para as 

redes de relacionamento, numa economia de redes, o que tem valor real, são as 

ideias, conceitos e imagens [...] Isso exige criação, e exige que se cumpram as 

expectativas criadas.” 

                                                        
2 https://www.nexting.com.br/dados-sobre-o-instagram-2018-2019/ acessado em 20 de setembro de 
2019. 
3 https://www.xavierdegraux.be/belges-digital-statistiques-2019 acessado em 20 de outubro de 2019. 

https://www.nexting.com.br/dados-sobre-o-instagram-2018-2019/
https://www.xavierdegraux.be/belges-digital-statistiques-2019
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 Entretanto, relacionando com o pensamento de Hall (2006), a aceleração dos 

processos globais (redes sociais aqui se inserem como ferramentas fundamentais 

para a difusão dos fatos), gera a diminuição das distâncias causando um impacto 

imediato sobre as pessoas e lugares, mesmo estando em longas distâncias físicas. Tal 

processo é contraditório, dando origem a um lado positivo e negativo. O que se pode 

trazer de positivo é o alcance maior de pessoas (o trabalho realizado durante o 

período de estágio insere-se neste contexto). Todavia, há uma grande perca de 

identidade cultural nacional: 

 
“Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de 

estilos, lugares e imagens, (...) e pelos sistemas de comunicação 

globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas - 

desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e 

parecem “flutuar livremente”.(...). As diferenças e as distinções culturais, 

que até então definiam a identidade, ficam reduzidas a uma espécie de 

língua franca internacional ou de moeda global, em termos das quais 

todas as tradições específicas e todas as diferentes identidades podem 

ser traduzidas. Este fenômeno é conhecido como “homogeneização 

cultural” (Hall, 2006: 5) 

 

 Gera-se então uma tensão entre o “global” e o “local” na transformação das 

identidades nacionais.  

 O intermediador cultural, dentro de seu vasto ramo de atuação profissional, 

encontra-se aqui num dilema enquanto utilizador das diversas vantagens que a 

Internet e as redes sociais trazem. Como difundir e produzir eventos, em uma 

instituição de ensino artístico atuante em escala global, respeitando os espaços 

globais e locais trazidos por seus estudantes internacionais? 
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2.1 Desafios encontrados 

 Para produzir e gerar festivais de arte existe diversas amenidades e 

condições para que tudo ocorra como planejado. 

 Encontra-se, no entanto, um conjunto de diversos desafios que se colocam 

ao desenvolvimento do tema. Foram identificado 3 desafios, durante o período de 

estágio, em destaque: 

1. Instalação de novos suportes tecnológicos e geração de conteúdo neles a fim 

comunicacional; 

2. Incentivar um público habituado às antigas formas de comunicação a 

adaptarem-se aos novos meios; 

3. Encaminhar e acompanhar os alunos, em seus projetos pessoais, à luz da arte 

contemporânea. 

 Não havendo apoio financeiro ou promocional para a criação de tais 

suportes, coube-me ser responsável pela instauração destes meios. Para todo o 

suporte de captação de som, foto, video e programas de edição de software foram 

usados os meus próprios suportes (câmera, programas ADOBE, telefone móvel e 

computador pessoal), pois não houve esse suporte vindo da parte do Conservatório 

Real de Bruxelas. As redes sociais não são pagas, então houve um financiamento 

mínimo para desenrolar este desafio que foi proposto pela primeira vez. 

 A faixa etária da plateia assídua do Conservatório é formada entre amigos e 

parentes dos alunos e uma parcela de pessoas já idosas. O desafio maior foi conectar 

esse segundo bloco de pessoas, uma vez que alguns deles não utilizam internet ou 

não tem telefone móvel, impossibilitando a aproximação digital.  

 O setor de produção e comunicação também foi aberto para discussão e 

troca de experiência com os alunos sobre suas produções enquanto artistas. Uma 

vez formado por Sabrina Lefrançois, antiga patinadora de gelo profissional, e Pedro 

Moreira como estagiário, bailarino e artista visual, era da nossa competência 

entender, dialogar e compreender tudo que era necessário para que, além de 

podermos oferecer o que o Conservatório tinha a disposição para a produção dos 

concertos, como poderia acontecer à troca de experiências artísticas, plásticas e de 

crítica. 
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2.2 Papel de um intermediador cultural  

 É importante citar a mudança do papel de um intermediador cultural vem 

sofrendo ao longo dos anos. Inicialmente os intermediadores eram responsáveis 

pela produção gráfica apenas em papel de formas tradicionais de comunicação 

(panfletagens por exemplo). Atualmente, o trabalho dos intermediadores culturais 

adaptou-se aos novos tempos, tendo ainda as mesmas formas de divulgação, mas 

também aliadas às novas tecnologias. Destacando-se a utilização de projeções e 

suportes digitais nos espaços dos concertos, espetáculos e exposições. Tanto a 

aproximação ao grande público, quanto os convites especiais aos representantes do 

estado e às visitas oficiais aos mesmos foram-se adaptando-se aos novos formatos 

de divulgação. O que antes era feito unicamente impresso, hoje o envio também se 

faz por meios digitais. 

 As tarefas de um intermediador cultural, ao nível institucional educacional, 

são diversas, podendo destacar-se: 

• Funcionar como mediador da instituição e os alunos/professores convidados; 

• Coordenar, programar e difundir as exposições e concertos; 

• Estudar, de forma clara, objetiva, crítica e sociológica, as obras de arte ligadas 

à instituição; 

• Proporcionar ao público a divulgação impressa e digital relacionadas com a 

instituição (como livretos, folders e agenda da programação mensal e anual). 

 Para além do intermediador cultural vinculado à instituição, também é 

possível notar a presença de intermediadores freelancers. Durante o período do meu 

estágio foi notório a necessidade de um designer freelance para a produção de 

matérias promocionais extras que mereciam um destaque devido a grande parcela 

de horas necessárias para sua produção.  

 O intermediador cultural é responsável também pela promoção das obras de 

arte, levando-as a um patamar de recurso econômico para a cidade ou País. 

Hollanda (2005) sintetiza as palavras de George Yudice como: 

“Eu poderia continuar a ideia da arte para a transcendência, uma arte 

para fins não instrumentais, mas mesmo assim, a arte vai continuar sendo 

usada. Eu posso ser um artista “puro”, mas quando colocar minha obra 

em um museu, estarei contribuindo para o PIB da cidade. Quando as 
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pessoas pensam em criar um museu, elas justificam o museu pela arte, 

mas esse museu vai certamente contribuir para a economia da cidade. 

Então, queira eu ou não, a arte será sempre um recurso.” (Hollanda, 

2005). 

 Ao citar o contributo que a arte traz para a cidade, não somente no sentido 

sociológico, mas também sócio-político e econômico, pode-se fazer uma ligação 

direta com os grandes festivais de arte, como o Festival Courants D’airs.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

CAP 3 – CONSERVATÓRIO REAL DE BRUXELAS 

3.1 Histórico 

 Inicialmente, a partir de 1813, havia uma escola de canto em Bruxelas sobre 

a direção de Jean-Baptiste Roucourt, como afirma Leduc (1974). Esta escola 

preparava seus alunos, sobretudo em teatro lírico, para o Conservatório Imperial de 

Paris. No primeiro ano foram aceitos 20 alunos. Devido ao grande número de alunos 

aceitos na escola parisiense, a antiga escola de canto ficou rapidamente conhecida. 

 Em 1815, segundo Leduc (1974), o governo da Holanda aspirou intensificar o 

ensino da música criando o projeto de quatro grandes Conservatórios de Música 

devido ao grande sucesso da inicial escola de canto. As aberturas das novas 

instituições datam de 1826 conhecidas como: École royale de Musique de Bruxelles, 

École royale de Musique de Liège, École royale de Musique d’Amsterdam e École 

royale de Musique de Haye. 

 Em 1829 já estavam à disposição aulas de violoncelo, flauta, coro, trompete, 

oboé, clarineta, fagote, declamação, composição, solfejo e contrabaixo.   

 Devido à revolução Belga, em 1830, a École royal de Musique de Bruxelles 

fechou. Entretanto, em 1832 o governo reabriu as portas com o nome de 

Conservatoire royale de Musique de Bruxelles, contratando todos os antigos 

professores da época. Em 1966 a antiga instituição foi dividida em duas unidades 

linguísticas distintas: Conservatoire royal de Bruxelles (lado francês) e Koninklijk 

Conservatorium Brussel (lado holandês). Cada instituição com sua identidade federal 

funcionam de forma autónoma. Atualmente, após a implementação do curso de 

Teatro, a instituição chama-se Conservatoire royale de Bruxelles (Conservatório Real 

de Bruxelas, em português), fazendo parte da Comunidade Francófona de ensino 

superior artístico da Bélgica.  

 Em 2009 o Conservatoire foi associado, com duas outras instituições de 

ensinos artísticos de alto nível, para formar a tríade de escolas superiores de artes da 

Federação Wallonie-Bruxelles: Conservatoire royal de Bruxelles, com a música, La 

Cambre, com as artes visuais, e INSAS (Institut Supérieur des Arts), com as artes 

cênicas.    
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3.2 Perfil dos alunos, turmas e disciplinas lecionadas 

 No campo artístico-educacional, são inúmeros os contributos que o 

Conservatório proporciona para a Bélgica e mundo. No site oficial da instituição 

(www.conservatoire.be) é possível destacar que, no ano escolar 2017-2018, 

somaram-se em média 650 estudantes inscritos dos quais 25% são belgas e 75% de 

40 países diferentes. Eles têm, majoritariamente entre 18-30 anos. Foram ofertados 

49 cursos e 30 masterclasses, 180 apresentações públicas que contaram com cerca 

de 16 000 espectadores, 227 alunos que obtiveram diploma, de nível superior, no 

ano em questão. A lista completa segue abaixo: 

• 350 em música clássica e contemporânea; 

• 48 em música anciã; 

• 120 em jazz; 

• 95 em teatro; 

• 30 em ensino de música; 

• 20 em ensino de teatro; 

• 12 em mestrado; 

• 3 em doutorado; 

• 10 inscritos dentro das relações interacadêmicas Erasmus ou outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

3.3 Enquadramento geográfico 

 Segundo De Keyzer (2017-2018), o Conservatório Real de Bruxelas é 

atualmente divido em 3 estabelecimentos superiores: Régence, Chêne e Stassard 

que contam, os três 15 000m² em média. Do total 3 000m² para aulas e ensaios, 

1700m² de aprendizagem cênica e 600m² dedicados à administração. O 

Conservatório Real de Bruxelas também conta com uma biblioteca de 5km divididos 

em 7 andares e 1 milhão de documentos a disposição para consulta dos alunos.  

 Está à disposição dos alunos também cerca de 70 pianos, 6 cravos, 3 pianos-

fortes, 2 órgãos, 1 órgão Collon grande de 35 teclas e 50 outros instrumentos 

disponíveis.  

 No que concerne ao número de trabalhadores, a instituição contém 240 

compondo o corpo docente e 32 funcionários administrativos, tendo como palavras-

chave que definem sua missão: transmissão, criação, singularidade e inserção.  
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3.4  Produção e comunicação 

 O departamento de produção e comunicação do Conservatoire royal de 

Bruxelles se localiza no 2º andar do edifício situado na rue de la Régence 30 A, na 

cidade de Bruxelas. Na mesma sala também está situada o departamento de aluguel 

dos espaços disponíveis para clientes externos. 

  Recebendo financiamento do governo o departamento, juntamente com a 

contabilidade, situada na sala ao lado, gera o orçamento disponível para o 

desenvolvimento de suas atividades durante todo o ano letivo. 

 A produção trabalha de 3 formas distintas: um período disponível para 

relação direta com clientes através de e-mails, newsletters, redes sociais e telefone; 

produção e geração de conteúdo online buscando o desenvolvimento da instituição 

e contato direto com alunos e professores para eventuais necessidades.  

 Sabrina Lefrançois é a responsável do departamento de Produção e 

Comunicação do Conservatório. Durante o ano de 2018/2019, formamos uma dupla 

a exercer todos os desafios presentes no setor, ela como responsável de produção e 

eu como estagiário de produção, experiência essa que deu origem a este presente 

relatório. É importante citar que o lado holandês da instituição tem seu próprio setor 

de produção. Os dois setores atuam de forma distinta e autônoma. 

 O departamento é aberto de segunda a sexta de 08h30 às 17h, tendo 45 

minutos de almoço, determinados pelos componentes da equipe.  

  É no departamento de produção onde ocorreu a idealização e a estruturação 

do Festival Courants D’airs 2019. 
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO DAS TAREFAS DESENVOLVIDAS 

4.1 Introdução 

 Este capítulo divide-se numa apresentação das tarefas desenvolvidas no 

Conservatório Real de Bruxelas desdobrando todos os pontos das áreas de atuação 

durante o período do estágio: comunicação, produção, programação e geração de 

conteúdo. É reservado um ponto destinado às atividades que antecedem a chegada 

do estagiário. Em seguida os detalhes sobre as atividades referentes à comunicação, 

o uso das redes sociais e o plano de comunicação. São expostas, também, as 

ferramentas utilizadas pelo setor de produção e comunicação para dialogar-se com 

cada audiência e os espaços disponíveis para concertos e espetáculos. Em seguida 

são expostos os trabalhos relacionados à geração de conteúdo e a exposição da 

produção gráfica dos mesmos. Por fim são feitas reflexões sobre o trabalho 

desenvolvido e levantado algumas questões para o melhor funcionamento do 

Conservatório.  
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4.2 Atividades do Conservatório Real de Bruxelas 

 Um dos grandes benefícios que o Conservatório tem em destaque é a sua 

localização geográfica dentro do âmbito europeu e também da cidade de Bruxelas. 

os 3 centros situados no centro da cidade, deixam os alunos perto dos lugares 

turísticos, aumentando assim seus contatos para supostos concertos ao nível 

internacional, e o Conservatório torna-se também uma visita constante para turistas 

curiosos tanto devido aos concertos quanto pela visitação arquitetônica. 

 Antes da minha chegada, Sabrina Lefrançois já exercia um trabalho forte para 

manter uma imagem tradicional de alta qualidade para a Instituição de ensino em 

questão. A estratégia de comunicação do letivo 2018/2019 foi definida durante o 

mês de junho do ano anterior (mês esse ideal para realizar tal atividade, pois não há 

concertos devido à época de exames dos alunos), tendo assim tudo planejado para a 

minha chegada. Ao que me parecia, na época, que não havia graves problemas e 

tudo ocorria como planejado. Este fato fez com que o plano de estágio fosse bem 

estruturado, o que levou o mesmo a ser realizado com sucesso e determinação (sem 

atividades excedentes ou não ligadas à atividade principal). Esse quadro foi um 

condicionante para entender o dinamismo do setor de produção de uma grande 

instituição de ensino artístico.  

 Pude então perceber que as atividades anteriores a minha chegada, no setor 

de produção e comunicação, eram:  

• Gestão de e-mails; 

• Atendimento e suporte artístico aos estudantes; 

• Geração de conteúdo (focando-se no Facebook); 

• Coordenação de eventos internos e externos; 

• Relações públicas; 

• Gerenciamento de campanhas para fins promocionais. 

 Apesar das estratégias e planejamentos bem elaborados, pude perceber 

alguns pontos que merecem destaque: 

• A empresa poderia, ainda mais, trabalhar a gestão da sua visibilidade virtual 

de diversas formas; 
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• A sobre carga do setor fazia com que a responsável saísse do trabalho cerca 

de 1hora diária após o necessário sem remuneração pré-definida. 

 Por isso a estratégia do ano em vigor pode ter sido realizada sem grandes 

planificações complementares. Houve pequenas mudanças nas quatros áreas de 

atuação (comunicação, produção, programação de eventos internos e geração de 

conteúdo). Contudo estas modificações já eram de se esperar e foi acordada no 

início, devido ao constante dinamismo da área de atuação.  

 A área comunicacional é a que faz a ponte entre as produções e concertos 

internas do Conservatório para o grande público. A produção como atividade de 

maior importância entre as quatro áreas de atuação; é a área pela responsável do 

“fazer-acontecer” através da concretização dos projetos. A programação de eventos 

internos como suporte artístico para os alunos e planejamento para que tudo possa 

ocorrer como programado. É na geração de conteúdo que é possível criar material 

visual como suporte promocional e também histórico para todo o desenvolver das 

atividades, através de foto, vídeos, textos, lembranças e memórias. 

 Sendo assim, destaco como atividades primordiais do setor de produção e 

comunicação do Conservatório Real de Bruxelas: 

• Gestão da visibilidade da empresa; 

• Gestão das redes sociais (Facebook, Youtube e Instagram do Festival 

Courants D’airs); 

• Gestão do site oficial; 

• Gestão de planejamento de comunicação; 

• Redação de contratos, newletters, e-mails, programas de sala, agendas 

mensais e programa de festivais; 
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4.3 Comunicação 

4.3.1 Caracterização da audiência 

 Devido a sua grandiosa proporção e tradição na cidade de Bruxelas, o 

Conservatório tem uma audiência dividida em 4 blocos: os próprios alunos (na sua 

maioria entre 20 e 30 anos) e amigos da mesma idade caracterizando 20% da 

audiência que assistem os espetáculos; os pais, familiares, professores, convidados  

e funcionários do Conservatório somando 10% do público ativo; 69% de pessoas 

entre 50 e 100 anos amantes de música clássica; 1% de turistas e passageiros que 

visitam os concertos atraídos por cartazes e guias turísticos. 

   

4.3.2 Plano de comunicação 

 A instituição de ensino tem como objetivo de comunicação principal manter 

a imagem de ensino superior artístico de alta qualidade na Europa e no mundo.  

Como objetivo secundário divulgar os eventos internos da própria instituição e, em 

terceira instância, a captação de novos alunos. 

 A instituição, além de telefone fixo e portátil disponíveis para dúvidas em 

geral, utiliza de recursos da Internet, como o site oficial(www.conservatoire.be) e as 

redes sociais: Facebook, Youtube, Instagram e Twitter. Sendo os dois primeiros 

implantados e utilizados antes da minha chegada. O Instagram foi implantado pela 

primeira vez para o Festival Courants D’airs e a conta do Conservatório Real de 

Bruxelas criada para o planejamento das atividades do ano letivo 2019/2020. O 

Twitter fez parte do plano de comunicação anterior a minha chegada, mas não 

obteve continuidade em suas atividades. 

  O site oficial do Conservatório Real de Bruxelas funciona como suporte pilar 

para os meios de comunicação digital. As informações sobre história, professores, 

estudos, inscrições, vida estudante, biblioteca e eventos são vistos de forma clara na 

página inicial do site. Como plano de comunicação, o setor eventos está vinculado ao 

calendário no fim da página. Todo novo evento incorporado é levado diretamente ao 

calendário sendo indicado por uma pequena bola azul que rodeia a data exata.  

 O site sempre apresentou grande credibilidade nos meios de divulgação. 

Dentre os suportes promocionais apenas ele tem a versão bilíngue francês-inglês 
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(sendo a tradução umas das atividades direcionadas ao estagiário). Todo o restante 

material é disponível unicamente em francês.   

   

 
Screenshot site oficial da instituição. Site: www.conservatoire.be. Acessado em: 20.09.2019.  

 
Screenshot: calendário informativo. Site: www.conservatoire.be. Acessado em: 20.09.2019. 

  

 A rede social que apresentou maior eficácia, no que concerne à interação 

direta, foi o Facebook (facebook.com/CRBruxelles). Entretanto, por motivos de 

organização institucional, a reserva de lugares, quando necessária, era feita 

unicamente por e-mail (a audiência deveria enviar o pedido 

production@conservatoire.be ou stagiaire.production@conservatoire.be). Exemplo: 

MOREIRA Pedro pede dois lugares para o evento Ouverture de saison 2018. Não era 

possível fazer nenhum tipo de reserva ou comentário direto via chat Facebook. É 

nesta rede social que há maior interação com os alunos, através de likes, 

compartilhamento de posts e comentários na própria publicação, e assim o foi 

durante todo o decorrer do estágio.  

http://www.conservatoire.be/
http://www.conservatoire.be/
mailto:production@conservatoire.be
mailto:stagiaire.production@conservatoire.be
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Screenshot: Facebook do Conservatório Real de Bruxelas. Site:  https://www.facebook.com/CRBruxelles/. Data: 
20.09.2019. 

 

Screenshot: Facebook do Conservatório Real de Bruxelas, sessão eventos. Site: 
https://www.facebook.com/CRBruxelles/. Data: 20.09.2019. 

  

 O Youtube foi utilizado como rede social de menor eficácia ao nível de 

interação e maior eficácia ao nível de produção criativa. Não houve um aumento 

significativo no número de inscritos e visualizações durante o decorrer do estágio. 

Em contra partida, o tempo de dedicado à concepção de conteúdos, captação de 

imagens, edição e upload na plataforma foi bem significativo.  Na parte “geração de 

conteúdo” entrarei em detalhes ao expor a produção audiovisual. 

 

https://www.facebook.com/CRBruxelles/
https://www.facebook.com/CRBruxelles/
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Screenshot: Youtube do Conservatório Real de Bruxelas. Site: 
https://www.youtube.com/channel/UCzUR_VpC2ofvyXrGE_qSHng. Data:20.09.2019.  

  

 O Instagram foi a rede social que tive a oportunidade de implantar para 

utilização no Conservatório. Durante o estágio foram criadas 2 perfis: um para o 

Festival Courants D’airs (detalhes no capítulo específico do festival) e outro para a 

Instituição em si (instagram.com/conservatoireroyaldebruxelles). A criação de um 

banco de postagens standart para ir ao ar no ano letivo de 2019/2020 foi necessária 

para começar, de fato, a utilização da plataforma como meio de comunicação oficial. 

Somando 12 fotos, escolhidas no banco de imagens do Conservatório, programadas 

por 2 postagens semanais, sempre terças e quintas às 17h, soma-se, pelo menos 1 

mês e meio de conteúdo (6 semanas). É importante referir que, sempre foi ciente a 

intervenção de novas imagens e vídeos, dentro do banco de imagens standart dos 

concertos que ocorrerão durante o ano letivo. Foi planejado iniciar as atividades  da 

plataforma no início de setembro de 2019, após o fim do estágio, no regresso às 

aulas. Entretanto, até o presente dia (setembro de 2019), não houve nenhuma 

postagem.  

https://www.youtube.com/channel/UCzUR_VpC2ofvyXrGE_qSHng.%20Data
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 Screenshot: Instagram do Conservatório Real de Bruxelas. Site: 
https://www.instagram.com/conservatoireroyaldebruxelles/. Data: 21.09.2019. 

 

 
Imagens Standart para post no Instagram.  

https://www.instagram.com/conservatoireroyaldebruxelles/
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 O Twitter (twitter.com/CRBxl) da instituição não foi utilizado durante o 

período em que decorreu o estágio. Desde sua criação, soma-se 9 postagens, sendo 

a primeira em dezembro de 2017 e a última em fevereiro de 2018.

 
Screenshot: Twitter do Conservatório Real de Bruxelas. Site: https://twitter.com/crbxl. Data: 21.09.2019. 

 

 A empresa não tem cadastro no Google+, Vimeo nem Snapchat. 

 

4.3.3 Comunicação one-to-one 

 Para os 4 tipos de público (Alunos e amigos; Pais, familiares, professores, 

convidados e funcionários; Público ativo; Turistas e passageiros) havia um bloco 

diferenciado de atividades já estabelecido e que continuo a ser realizado durante o 

período de estágio. 

 Os meios e seus perspectivos públicos são: 

• Newsletter: Pais, familiares, professores, convidados e funcionários. 

• Telefone fixo e móvel: Alunos e amigos; Pais, familiares, professores, 

convidados e funcionários. 

https://twitter.com/crbxl
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• Email: todos os públicos. 

• Agenda mensal e anual: Pais, familiares, professores, convidados e 

funcionários; Público ativo. 

• Cartazes e flyers: todos os públicos. 

• Programas de sala: todos os públicos. 

• Calendário presente no site: Pais, familiares, professores, convidados e 

funcionários; Público ativo. 

 A divisão é feita a fim de conhecer e dialogar diretamente com tal público, 

entretanto é sabido que os meios e os públicos são variáveis e intercalam entre si. 

 No presente capítulo serão abordados os temas: agenda mensal, cartazes e 

flyers e programas de sala sob o olhar difusor de ideias. No próximo capítulo os 

mesmos temas se encontrarão visitados em seu meio de criação. 

 Newsletter era enviada num bloco de 3 ou 4 meses com o intuito de indicar 

os próximos eventos e reafirmar os mais importantes. Através do site Mailjet 

(https://fr.mailjet.com) foram feitas 3 newletters: votos de ano novo, próximos 

eventos do semestre 2019.1 e convite para o Festival Courants D’airs.  

 

 
Screenshot: Newsletter votos de ano novo 2019. Site: https://fr.mailjet.com. Data: 15.11.2018. 

 

 Os telefones eram utilizados para dúvidas em geral e marcações de lugares 

para concertos que necessitavam de tal. Havia responsabilidade pelo atendimento 

telefônico: +32496547762 (móvel), +32 (0)2 500 87 22 (fixo) e +32 (0)470 45 44 84 

(estagiário). Juntamente aos telefones, havia interna e externamente a 

https://fr.mailjet.com/
https://fr.mailjet.com/
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responsabilidade pelo atendimento aos e-mails: production@conservatoire.be e 

stagiaire.production@conservatoire.be. Esses eram usados fortemente na 

comunicação interna, incluindo a mecanografia, onde todo o material físico era 

impresso e para reservação de bilhetes. Não chegou nenhum email de dúvidas sobre 

a instituição em si.  

 As agendas mensais eram produzidas pelo setor de produção e comunicação 

e impressas, em formato A4 dobrado em Z, pela mecanografia. O objetivo era conter 

informações sobre os concertos e possíveis mudanças na programação anual. 

Prioritariamente a entrega era feita via correio para os amantes da música aos quais 

já estivessem inscritos no grupo a tal fim. A platéia não pagava por esse serviço, 

estando os gastos com o correio já pontuados como fixo. A agenda anual 2018/2019 

já estava pronta quando começou o tempo do estágio. Ela estava sempre disponível 

ao grande público em diversos lugares da cidade, nos corredores do Conservatório e 

entregue, em mãos, durante o acolhimento dos concertos. Ela servia como base 

anual, entretanto, e como é de se esperar, houve diversas mudanças no decorrer do 

ano letivo. A agenda anual como base e a mensal como lembrete e suporte para 

eventuais mudanças. 

 Eram impressos, em média, 30 cartazes e 250 flyers para cada concerto. Era 

de responsabilidade do estagiário envia-los à Bruxelles Capitale para que pudessem 

ser colados em diversos pontos turísticos e específicos da cidade.  

 

mailto:production@conservatoire.be
mailto:stagiaire.production@conservatoire.be
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Cartazes. Lugar: rue du poinçon, Bruxelas. Data: 10.11.2018. Foto: Pedro Moreira.  

 

 
Flyers e agendas mensais. Lugar: Grande salle. Data: 15.11.2018. Foto: Pedro Moreira.  

 

 A utilização dos programas de sala eram informar à plateia detalhes dos 

espetáculos: nome dos alunos em cena, quais músicos e  músicas importantes eram 

tocadas, informações gerais do Conservatório e, se houvessem folhas livres, utilizar 

esse espaço para promover os próximos eventos. 
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 A quantidade de impressões dos programas de sala era feita relativamente 

ao número total de cadeiras disponíveis na sala, incluindo o número de estudantes e 

equipe técnica.  

  

  
Programas de sala, flyers e agenda mensais. Lugar: Parlement Bruxellois. Evento: Concert de Clavecin. Data: 
13.03.2019. Foto: Pedro Moreira.  

 

 As características e utilização do calendário, presente no site, foram expostas 

no início do presente capítulo. 
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4.3.4 Comunicação com os grandes meios 

 A relação entre o setor de produção e comunicação do Conservatório Real de 

Bruxelas com os grandes meios (canais de tv, revistas especializadas ou canais de 

radio) não é acentuada. O único momento de contato com esses meios foi na 

divulgação do Festival Courants D’airs 2019, sendo enviado um spot rádio (produzido 

pela instituição, mas não participei de sua produção).  

 É importante lembrar que o Conservatório é uma instituição tradicional e 

orgulha-se de ser. Não há incentivo financeiro ou outros para sair dos antigos meios 

de se comunicar. A implantação da utilização das redes sociais é um grande avanço.  

 

4.3.5 Programação e produção de eventos artísticos 

 Os projetos, dos eventuais concertos, devem ser enviados à análise no ano 

anterior, entre fevereiro e março, para que possam ser analisados e programados 

durante o mês de abril e maio. Após esse processo é começada a produção gráfica 

das agendas, já com toda a programação anual do ano seguinte, para que, em 

setembro, já esteja disponível ao grande público toda a programação do ano 

vigente. A escolha dos concertos não é tarefa do setor de produção, mas o 

acompanhamento e aconselhamento com os estudantes, processo anterior a 

entrega dos projetos, é de responsabilidade do setor.   

 Na agenda anual (detalhada anteriormente) também era utilizada pela 

equipe interna para verificar a disponibilidade dos professores, alunos, equipe 

técnica e salas de concerto para eventos programados ao acaso.  

 O Conservatório Real de Bruxelas tem 3 salas de concerto na própria 

instituição e 4 outras de seus parceiros (MIM – Musée des instruments de musique, 

Parlement Bruxellois – salle de glace, Hôtel de Ville e ULB – Université Libre de 

Bruxelles).  

 Abaixo segue a lista das salas e sua lotação máxima: 

• CrB - Grande salle - 597 lugares; 

• CrB - Petite salle - 80 lugares; 

• CrB – Auditorium Joseph Jongen - 98 lugares; 

• M.I.M. - 200 lugares; 
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• Parlement Bruxellois - 100 lugares; 

• Hôtel de Ville - 85 lugares; 

• ULB - 50 lugares. 

 

 A instituição disponibiliza um guia base de acolhimento da plateia. Durante 

os primeiros eventos fui acompanhado por Sabrina Lefrançois e depois tive a 

oportunidade de fazê-los sozinho. O guia informa que é necessário chegar ao local 

do evento com pelo menos 1h20 minutos de antecedência já com os programas e 

material gráfico impresso. Ao chegar ao local é necessário, em primeiro lugar, 

organizar a mesa de acolhida e arredores, para que possa criar uma ambientação 

externa para o concerto. Após, entrar na sala de concerto, dialogar com o professor 

responsável sobre questões especificas (se vai haver alguma mudança da 

programação inicial e eventuais surpresas para poder indicar à plateia na entrada) e 

entregar os programas para os alunos e técnicos. Posteriormente, voltar à entrada e 

ficar a disposição da plateia, que começava a chegar, em média 40 minutos antes do 

inicio do concerto. Durante o momento de acolhida era suposto conversar com os 

convidados apenas questões vinculadas ao concerto, perguntar por onde tiveram 

ciência do evento, convidá-los a interagirem nas plataformas do Conservatório e 

entregar o material impresso (programas de sala, flyers dos próximos concertos e 

outros).  Já durante o espetáculo era indicado suposto entrar silenciosamente na 

sala, sempre entre uma música e outra, para fazer a contabilidade da plateia. Ao 

final, retornar ao local de acolhida, perguntar se  gostaram da experiência e desejar 

bom retorno. A recolhida dos programas esquecidos nas salas e qualquer material 

deixado pelos artistas também é finalidade do setor de produção. Sempre os últimos 

a sair. 

 Foi neste contato que pude conhecer o público assíduo e perceber a forte 

relação que a música tem com as pessoas. No intervalo do concerto Orchestre 

symphonique, ao qual fui responsável de fazer o acolhimento do público, vi uma 

senhora, durante o intervalo, com o olhar perdido e fui perguntar se ela estava bem. 

Ela, plateia assídua, me contou que seu marido, que era músico, a deixou há longo 

tempo e não tinha mais contato com ele. Foi aí que ela começou a ir aos concertos, 

numa tentativa, quase que desesperada, de se reconectar com o amado. 
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 No total foram 98 eventos programados para o ano letivo 2018/2019. Do 

total o estagiário esteve presente em 40. Abaixo segue a lista com data, nome, local 

e hora em ordem cronológica: 

• 21/09/18: Ouverture de saison. Grande salle. 20h ; 

• 25/09/18: Fusion. M.I.M.. 12h30 ; 

• 04/10/18: Carnet de voyage. Parlement Bruxellois. 19h ; 

• 16/10/18: Tribute to Chet Baker. M.I.M.. 12h30; 

• 08/11/18: Fragments. Parlement Bruxellois. 19h ; 

• 16/11/18: Arbrasson. Grande salle. 21h ; 

• 23/11/18: Guitarra con compañeros. Petite salle. 12h30 ; 

• 27/11/18: My romance. ULB. 12h30 ; 

• 30/11/18: There will be no miracles here. Auditorium Joseph Jongen. 19h; 

• 02/12/18: École européenne d’Uclle. Grande salle. 20h ; 

• 03/12/18: Les nocturnes du Conservatoire. Auditorium Joseph Jongen. 

18h30 ; 

• 04/12/18: Musique de Chambre Ancienne. M.I.M.. 12h30 ; 

• 06/12/18: Scène Ouverte. Auditorium Joseph Jongen. 12h30 ; 

• 11/12/18: L’art du trio. Auditorium Joseph Jongen. 12h30 ; 

• 14/12/18: Chants d’ensemble. Grande salle. 12h30 ; 

• 18/12/18: Carte blanche violon #2. M.I.M.. 12h30 ; 

• 19/12/18: Choeur de chambre. Auditorium Joseph Jongen. 19h ; 

• 08/01/19: Concert du nouvel an. Grande salle. 20h ; 

• 26/01/19: FestiVita! Grande salle. 12h ; 

• 29/01/19: Musique de l’entre 2 guerres. M.I.M.. 12h30 ; 

• 31/01/19: Musique concertante, concert, concerto. Parlement Bruxellois. 

19h ; 

• 15/02/19: Classe de harpe. Petite salle. 12h30 ; 

• 20/02/19: Concert de la Fondation Monica Nève. Grande salle. 20h ; 

• 21/02/19: Olivier de Spiegleir – concert d’anniversaire. Grande salle. 20h ; 

• 22/02/19: Orchestre symphonique. Grande salle. 20h ; 

• 25/03/19: Cabaret du Conservatoire. Auditorium Joseph Jongen. 12h30 ; 
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• 05/03/19: Guitar carnival. M.I.M.. 12h30 ; 

• 06/03/19: Quintette Etcaetera. Hotel de ville. 19h; 

• 12/03/19: Sax no end. M.I.M.. 12h30; 

• 13/03/19: Concertos de clavecin. Parlement Bruxellois. 19h; 

• 15/03/19: Tonnerre de Cuivres. Petite salle. 12h30 ; 

• 17/03/19: Brussels Guitar Concerts. Petite salle. 19h ; 

• 18/03/19: Master classe Justo Sanz et Antonio Ortiz. Auditorium Joseph 

Jongen. 19h ; 

• 19/03/19: Folie lyrique. M.I.M.. 12h30 ; 

• 21/03/19: Toi qui pâlis aux noms des auteurs belges. Auditorium Joseph 

Jongen. 19h ; 

• 22/03/19: Quelques secrets d’Eugene Ysaye. Grande salle. 20h ; 

• 23/03/19: Les cabarets du Conservatoire. Auditorium Joseph Jongen. 12h30 ; 

• 01/04/19: Les quintettes s’en mêlent. Grande salle. 20h ; 

• 30/04/19: International Jazz day. Petite salle. 18h ; 

• 23/05/19: Musique de chambre ancienne. Parlement Bruxellois. 19h. 

 Todas essas informações estão no site do Conservatório, podendo ser 

checadas através do calendário. 

 Não há nenhum tipo de programa de reciclagem para as sobras de programas 

e flyers. Em alguns concertos, havia caixas de 50 programas que não eram abertos 

por falta de plateia. O levantamento da reciclagem desse material foi questionado, 

sendo logo esquecido por ser “muito burocrático”. É bem verdade que, como sendo 

uma grande instituição tradicional, seria necessário fazer uma parceria com outra 

empresa para reciclar tal material, sendo este sim um processo burocrático, 

entretanto, devido ao atual debate acerca das questões ecológicas do planeta, este 

problema deve ser solucionado. 
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Acolhimento ao público. Lugar: Grande salle. Evento: Guitarra con compañeros. Data: 23.11.2018. Foto: Sabrina 
Lefrançois. 
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Visão geral da plateia e palco. Lugar: Grande salle. Evento: não informado. Data: não informado. Foto: disponível 
no site da instituição. 

 

 

 

 

Plateia e músicos. Lugar: Petite salle. Evento: Guitarra con compañeros. Data: 23.11.2018. Foto: Pedro Moreira. 
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Plateia e atores. Lugar: Parlement Bruxellois. Evento: Frangments. Data: 08.11.2018. Foto: Pedro Moreira. 

 

 

 

 

Plateia e músicos. Lugar: M.I.M. Evento: Tribute to Chet Baker. Data: 16.10.2018. Foto: Pedro Moreira. 
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Plateia. Lugar: Auditorium Josepho Jongen. Evento: There will be no miracles here. Data: 30.11.2018. Foto: Pedro 
Moreira. 

 

4.3.6 Geração de conteúdo 

 No âmbito da geração de conteúdo foi possível dar origem a várias peças 

gráficas e visuais (cartazes, vídeos, fotos, ilustrações...). 

 Com especial ênfase na divulgação de suas atividades internas, tais peças 

fizeram parte do maior tempo de dedicação durante o estágio na instituição. Como 

já dito, as atividades do setor de produção e comunicação foram divididos entre a 

responsável do setor e o estagiário, sendo aos 2 o trabalho de realizar tais materiais. 

Neste capítulo explicitarei apenas o que foi concedido ao estagiário. No próximo 

capítulo abordarei as criações para o Festival Courants D’airs 2019. 
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 No que concerne a identidade visual da marca, o Conservatório utiliza sua 

logo com a base preta ou branca (dependendo da superfície que for utilizada) e 

verde para a palavra Conservatório e uma grande barra de música, quando utiliza 

para informe institucional. Dependendo de qual departamento estudantil, a palavra 

e a barra muda de cor. 

 Os departamentos e suas respectivas cores são: 

• Institucional: verde; 

• Música clássica e contemporânea: rosa; 

• Teatro: vermelho; 

• Musica anciã: laranja; 

• Jazz: azul; 

• Pedagogia: azul escuro. 

 

 

                  
Logo: Conservatório Real de Bruxelas. Material cedido pela instituição.   

 

 As atividades desenvolvidas na geração de conteúdo foram: 

• Cartazes e flyers; 

• Fotos; 

• Programas de sala; 

• Vídeos; 

• Agendas mensais; 

• Ilustrações; 
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Cartazes e flyers: 

 A atividade principal de divulgação dos concertos do Conservatório, em 

termos visuais, foi à produção gráfica. A serem utilizados principalmente para a 

parte “eventos” tanto no site da instituição quanto no Facebook, a comunicação 

visual era também impressa em formatos A5(para os flyers) e A3(para os cartazes) a 

serem espalhados entre os parceiros e espaços internos.  

 Devido a grande demanda, não havia tempo suficiente para investir em 

criações conceituais. A meta era 3 a 4 produções gráficas por dia.  

 A produção feita no Photoshop CC 2018, com a logo da instituição sempre no 

canto superior direito, data do evento no canto superior esquerdo e informações 

gerais (como preço, localização telefone para contato, email e site) no canto inferior 

direito. Ao centro a imagem relacionada ao evento. O nome e supostas informações 

adicionais escritas em fonte Fedra Sans Pro e suas variantes. Os parceiros do 

Conservatório embaixo (organizados, da esquerda para a direita, em ordem de 

importância), finalizando a identidade visual da instituição nos cartazes.  

 A demanda total anual foi de 98 produções gráficas para o letivo 2018/2019, 

das quais 42 em responsabilidade do estagiário.   

 Abaixo a lista completa e, em seguida, as produções gráficas em si: 

• Audition orgue; 

• Audition orgue 2019; 

• Bernstein Centenaire; 

• Cantantes et opéras baroques français; 

• Carnet de voyage; 

• Carte blanche violon #1; 

• Carte blanche violon #2; 

• Carte blanche violon #3; 

• Chants d’ensemble; 

• Choeur de chambre ; 

• Colloque musique ancienne – 10e édition ; 

• Concert baroque ; 

• Concert musique ancienne – Où ; 
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• Concert musique ancienne – Quand ; 

• Concert musique ancienne – Comment ; 

• Concert d’Orchestre à cordes ; 

• Et vocal jazz ; 

• Guitar Bruja ; 

• Guitarra con compañeros ; 

• I was looking at the ceiling and then I saw the sky ; 

• Jam students ; 

• Jazz Choir; 

• Jazz Composers Lab; 

• La comedie musicale; 

• La musique de l’entre deux guerres; 

• L’art du trio ; 

• Les cabarets du Conservatoire ; 

• Les nocturnes du Conservatoire ; 

• Musique concertante concert concerto ; 

• Musique de chambre ancienne ; 

• My romance ; 

• Ouverture de saison ; 

• Piano #1 – Libre parcours ; 

• Piano #2 – Libre parcours ; 

• Quelques secrets d’Eugene Ysaye ; 

• Quintette etcaetera ; 

• Affiche institutionelle saison 18-19 ; 

• Scène Ouverte ; 

• There will be no miracles here ; 

• Trésors de la bibliothèque ; 

• Tribute to Chet Baker ; 

• Trombone summit ; 
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Cartazes produzidos para o Conservatório Real de Bruxelas.  
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Cartazes produzidos para o Conservatório Real de Bruxelas.  
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Cartazes produzidos para o Conservatório Real de Bruxelas.  



 

62 
 

 
Cartazes produzidos para o Conservatório Real de Bruxelas.  
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Cartazes produzidos para o Conservatório Real de Bruxelas.  
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Fotos 

 Durante o período do estágio somente uma foto foi usada como suporte 

visual para a produção de conteúdo visual. As demais ficaram como arquivo da 

instituição. 

 Através da câmera Sony Cyber-shot DSC-HX200V, as fotos eram sempre 

tiradas dos detalhes da cena, com cuidado especial em não cortar mãos ou cabeças e 

instrumentos completos. Não mostrar o rosto da plateia e buscar um ângulo onde 

enquadrasse o máximo de pessoas possíveis, dando uma ideia de que o concerto 

estava lotado. 

 O setor de Produção e Comunicação tem uma vasta gama de fotos em seu 

arquivo visando utilizar como suporte promocional futuro.  

 Ao ingressas na Instituição, os alunos assinam um termo de compromisso 

dando o direito de imagem para a mesma com fim promocional. O setor também 

acredita que está é uma maneira positiva de divulgar o nome e imagem dos futuros 

artistas.  

 O evento para qual a foto foi tirada foi:  

• Concert de direction de Choeur; 
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Orquestra. Lugar: Grande salle. Evento: Concert d’orchestre à cordes. Data: 17.11.2018. Foto: Pedro Moreira.  

 
 
 

 
Cartaz Concert de direction de Choeur. Site : http://www.conservatoire.be/evenements/concert-de-direction-de-
choeur.html. Data:  17.05.2019. 

http://www.conservatoire.be/evenements/concert-de-direction-de-choeur.html
http://www.conservatoire.be/evenements/concert-de-direction-de-choeur.html
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Ensaio geral. Lugar: Grande salle. Evento: Arbrasson. Data: 16.11.2018. Foto: Sabrina Lefrançois. 

 
 

Programas de sala: 

 Indesign CC 2019 era o programado utilizado para a produção desse material. 

A impressão era feita na mecanografia da instituição em impressões de múltiplos de 

4. Após o concerto, o mesmo programa fica disponível no site. 

 Nem todos os eventos anuais tiveram programas de sala. 

  

Lista de programas de sala realizados pelo estagiário, totalizando 12: 

• Audition Orgue ; 

• Audition Orgue 2019 ; 

• Cantante et opéra baroques français ; 

• Chants d’ensemble ; 

• Concert d’orchestre à cordes ; 

• Et vocal Jazz ; 

• La comedie musicale ; 

• La musique de l’entre deux guerres ; 

• L’art du trio ; 

• Musique concertante, concert, concerto ; 
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• Quintette etcaetera ; 

• Trésors de la bibliothèque.  

 

Programa de sala. Evento: Cantantes et Opera Baroques Français.   

 

Videos 

 Os vídeos, filmados através de uma câmera Sony Cyber-shot DSC-HX200V, 

foram produzidos para as contas Facebook e Youtube. Em média era filmado cerca 
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de 1h30 de material em diversos dias ou apenas um dia só, dependendo do evento 

em questão. 

 Através de um formato pré-definido, a edição era feita no Première CC 2018, 

e tinham como finalidade a divulgação dos alunos, concertos e espetáculos. Mesmo 

sendo uma instituição artística, não era dada a liberdade de fazer um vídeo fora do 

padrão pré-estabelecido. Era necessário conter: o nome do Conservatório Real de 

Bruxelas e do concerto, detalhes da produção e coprodução, detalhes técnicos 

(direção e composição, por exemplo) e a lista de artistas em cena. 

 Somaram-se 4 vídeos produzidos para o Conservatório Real de Bruxelas 

durante o período do estágio:  

• Arbrasson ; 

• I was looking at the ceiling and then I saw the sky ; 

• Master Class Nicole Rouillé ( video não finalizado ) ; 

• Windungen de Iannis Xenakis. 

 

 

Pedro Moreira filmando. Lugar: ArBa-EsA. Evento: Windungen de Iannis Xenakis. Data:  15.11.2018. Foto: Sabrina 
Lefrançois. 
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Screenshots dos vídeos disponíveis no Youtube do Conservatório Real de Bruxelas. Site: 
https://www.youtube.com/channel/UCzUR_VpC2ofvyXrGE_qSHng. Data : 10.09.2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCzUR_VpC2ofvyXrGE_qSHng
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Ilustrações: 

 As ilustrações foram realizadas no papel branco e lápis. Posteriormente 

trabalhadas no Illustrator CC 2018, através do scanner a partir da imagem inicial.  

 Foram desenvolvidos diversas representações de instrumentos de música 

que foram divididos em artes dos eventos. As ilustrações foram utilizadas em 6 

projetos do Conservatório Real de Bruxelas, sendo um não aprovado.  

 Segue a lista : 

• 30 ans departement Jazz ; 

• Agenda 19-20 (projeto não aprovado pela instituição); 

• Jam Students; 

• Carte blanche violon #1; 

• Carte blanche violon #2; 

• Carte blanche violon #3. 

 

 Devido à tendência de utilizar desenhos a mão livre entre os grandes centros 

artísticos franceses e belgas em suas identidades visuais no ano de 2018/2019 

(Como o Conservatoire royal de Paris e Théâtre National de la Belgique), foi 

planejado a implementação também no Conservatório Real de Bruxelas. Entretanto, 

as propostas apresentadas não foram aprovadas pela instituição, devido a forte 

demanda de outros trabalhos internos. O designer freelance (já citado neste 

relatório) teve que ser acionado para realiza-la. 
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Propostas de ilustração para identidade visual ano letivo 2018/2019. Autor: Pedro Moreira. Técnica: base a 
grafite finalizado com tinta da china. Dimensões: folha a4. 

 



 

72 
 

 

Utilização das ilustrações em cartazes. 
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Cartão 30 ans departement Jazz. 

 

Agenda mensal  

 Essa produção gráfica foi feita no Word, tendo sua base já utilizada nos anos 

anteriores. Somava-se cerca de 2horas para revistar as datas, alertar os leitores 

sobre possíveis mudanças, transcrever o conteúdo e enviar o arquivo para a 

impressão. 

• Novembro 2018; 

• Dezembro 2018; 

• Janeiro 2019; 

• Fevereiro 2019; 

• Março 2019. 
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Agenda mensal janeiro 2019. 

 

 

Agenda mensal novembro de 2018. Lugar: Conservatório Real de Bruxelas. Data: 10.12.2018. Foto: Pedro 
Moreira. 
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4.4 Reflexão: Conservatório Real de Bruxelas 

 Os objetivos gerais propostos durante o período de estágio no Conservatório 

Real de Bruxelas foram: 

• Auxilio na produção de eventos; 

• Produção de material visual; 

• Apoio aos alunos à luz da arte; 

• Contato e fidelização do público. 

 Em 10 meses de estágio foi possível verificar eventuais problemas na 

Instituição, como: 

• Prédio antigo sem reforma interna (somente reforma externa); 

• Falta de dialogo entre o Conservatório Real de Bruxelas (lado francês) e o 

Conservatório Real de Bruxelas (lado holandês); 

• Falta de proximidade com os demais Conservatórios belgas. 

 Mesmo embora o objetivo principal seja auxiliar na produção e comunicação 

do Conservatório Real de Bruxelas, desenvolver o trabalho como intermediador 

cultural me deu a oportunidade de pontuar tais problemas. A opção estratégica de 

mais-valia para aprimorar tais pontos é abrir um meio de comunicação amigável 

entre as demais instituições de ensino musical belga, em especial o vizinho 

Conservatório holandês. A instituição de acolhimento se fixa na tríade de ensino 

artístico real da federação Wallonie-Bruxelles e fecha-se neste cerco, por serem as 

mais importantes instituições de ensino artístico do País. Entretanto, devido a 

problemas sociais e históricos, a comunicação com seu vizinho torna-se dificultosa. 

 Devido ao distanciamento entre ambas as partes pude apontar alguns pontos 

negativos. São eles: 

• O distanciamento gera uma falta de intercâmbio linguístico e acadêmico para 

os estudantes nacionais e internacionais (levando em conta que o 

Conservatório francês fala-se francês e o outro holandês e inglês como 

suporte linguístico). Caso a comunicação melhorasse, os estudantes 

poderiam ter a oportunidade de desenvolver os três idiomas citados; 

• Se algum aluno fizer algum trabalho relacionado ao Conservatório vizinho, 

esta atividade não é contada como atividade complementar para obtenção 
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do título final, mesmo que esta atividade seja ligada aos estudos artísticos, 

gerando assim um desinteresse do intercambio por parte dos estudantes; 

• Se os dois conservatórios se juntassem, poderiam formar o maior centro de 

estudos musicais e cênicos da Europa devido a sua gigantesca formação 

intelectual e prática. 

 Estar dentro de uma grande instituição de ensinos artísticos, desenvolvendo 

o trabalho de um intermediador cultural me fez constatar diversos desafios. Em 

destaque cito a falta de interesse do público assíduo de interagir e verificar as redes 

sociais e site da Instituição. É um trabalho que leva tempo, dedicação e esforço, 

entretanto a plateia sempre informava não haver acesso à internet ou desconhecia a 

existência dos mesmos. É sabido que a grande parte do público é mais velha, sendo 

este um desafio presente e não solucionado, tendo o setor de produção e 

comunicação estar disponível para respostas simples juntamente ao telefone. 

Segundo cito a falta de dialogo interna entre as partes. Por diversas vezes tivemos 

que checar tais informações contidas no site, com os professores, pois os mesmos 

não enviavam as atualizações para o setor, informando unicamente aos alunos em 

sala de aula, o que gerava desentendimento com datas e horários. Outro desafio foi 

dialogar com os alunos, que, por muitas vezes, não sabiam como escrever um 

projeto artístico ou desenvolver uma proposta de projeto. Sempre era passado aos 

mesmos informações relativas a projetos passados e voltar a teoria, entretanto 

parecia não haver uma preocupação, pela parte dos professores, de incentivar a 

escrita dos mesmos.  

 A comunicação, em consequência o intercâmbio estudantil e intelectual com 

os demais conservatórios musicais, é pouco iniciada pela instituição devido à mesma 

acreditar servir como suporte qualitativo para as demais. 

 É bem verdade que o prédio é antigo e sua arquitetura interna e externa não 

pode sofrer mudanças visuais. Entretanto, ele conta, hoje, com diversos problemas 

estruturais como cadeiras defeituosas, paredes rachadas e problemas com a 

tubulação de gás para aquecimento interno, sendo um ponto muito citado 

negativamente pela plateia durante o acolhimento dos eventos. Em janeiro de 2019 

iniciou-se uma reforma externa que não foi bem aceito pela comunidade belga, pois 

parecia uma atitude provisória e com propósito de ocultar os problemas já citados. 
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CAPÍTULO 5 - FESTIVAL COURANTS D’AIRS 2019 

5.1 Objetivos gerais 

 A primeira edição do Festival Courants D’airs consta do ano de 2005. 

Idealizado por Pierre - Moïse Pivin (antigo administrador geral e atual conselheiro da 

instituição), o festival nasceu da necessidade de um espaço onde os alunos 

pudessem criar, mostrar, dialogar e gerar um espaço transdisciplinar para suas 

criações. Inicialmente idealizado unicamente para promover os alunos do 

Conservatório, hoje o Festival tornou-se um evento fixo nas atividades, uma 

referência para os estudantes, sendo visitado por diversos programadores de teatros 

e espaços culturais belgas e franceses a fim de buscar novos talentos, segundo 

Sabrina Lefrançois.  

 Devido ao crescimento ano após ano, o festival, que desde a sua formação foi 

e ainda é um evento gratuito, encontrou-se criando laços com outras grandes 

instituições de ensino. Hoje, o evento tem parceiras com  l'IAD (Institut des Arts et 

Diffusion), Arts² (École Supérieur Des Arts), l'ARbA-EsA (Académie royal de Beaux-

Arts de Bruxelles), l'INSAS (Institut Supérieur des Arts), La Cambre, le KCB (Koninklijk 

Conservatorium Brussels) e l'ISAC (Institut Supérieur des Arts et des Chorégraphies de 

Bruxelles), para o intercâmbio estudantil. Falando em parceria técnica e física (salas 

de apresentações), o evento consta com o Hôtel de ville de Bruxelles, o Music Village, 

o PointCulture ULB e o Parlement bruxellois como parceiros. 

 A edição de 2019 ocorreu durante os dias 24, 25, 26, 27, 28 e 29 de abril de 

2019, recebendo 330 artistas de diversas instituições de ensino, 50 espetáculos e 

concertos na programação e mais ou menos 5 800 pessoas na plateia. Nesta edição 

foram inscritos na programação espetáculos de teatro, música, dança, circo e ópera. 

 O festival disponibiliza um vasto suporte operacional e técnico para as 

criações, devido à grande parte do material já ser de posse do próprio 

Conservatório. O único incentivo financeiro é de 60 euros para toda a equipe de 

criação, caso o grupo apresente um motivo plausível. É necessário que o aluno ou 

grupo apresente um comprovante de pagamento para reembolso, juntamente com 

o documento de justificativa assinado pelo professor responsável.  

 Diversos são os pontos positivos que o Festival Courants D’airs traz consigo 

por estar vinculado ao Conservatório Real de Bruxelas. Além dos benefícios 
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geográficos já citados no capítulo 01 (sessão contexto), o festival já tem em si um 

prestígio nacional devido a estar na sua décima quarta edição, ele beneficia o 

Conservatório valorizando e enaltecendo a imagem do mesmo e promove e 

consolida a tríade de ensino artístico da Federation Wallonie-Bruxelles. 

 Apenas alunos do segundo ano em diante podem inscrever-se no festival, 

podendo conter alunos das demais escolas de ensino superior artístico belga. 

 Na programação 2019, o espetáculo 7 Canciones al Recuerdo, do aluno e 

chefe de orquestra Alex Recio Rodriguez, foi selecionado para o Festival Picture 

2019. 
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5.2 Passagem através do ar: antes, durante e depois do Festival 

  Em dezembro de 2018, cerca de 5 de meses antes do Festival, foi dado inicio 

ao estudo conceitual para a identidade visual e as reuniões com técnicos e 

funcionários para organizar e planejar. Como estagiário, não tinha direito de fala nas 

reuniões, entretanto tive a oportunidade de participar de dois encontros com 

participação da tríade principal: organização (Pierre-Moïse Pivin), produção (Sabrina 

Lefrançois) e técnica (Robin Vallée). Em tais momentos era nítida a falta de 

comunicação informal entre as partes, sendo necessário dar voz a cada um, expondo 

suas ideias e anseios, o que aparentou ser uma realidade um tanto quanto diferente 

do que se tem de uma equipe artística. Novas propostas, funcionalidades e 

ferramentas na organização do Festival vinha, em sua grande maioria, do setor de 

Produção e Comunicação, o que era aceito pelas outras partes, contanto que não 

atrapalhasse o trabalho já habituado a ser realidade durante anos. A tradição 

sempre prevalece no Conservatório Real de Bruxelas. A edição de 2019 teve, pela 

primeira vez, a reserva de entradas antecipada e uma conta Instagram em formato 

não convencional.  

 A reserva de entrada antecipada foi implantada por 3 grandes motivos: a 

primeira para alavancar de festival estudantil para um grande festival de arte 

renomado. O segundo grande motivo era garantir vagas especiais para os diretores e 

programadores de teatro e espaços artísticos que visitavam o festival e o terceiro era 

livrar o Conservatório da ideia negativa vinculada a ele devido aos problemas 

arquitetônicos já citados, trazendo organização e requinte. 

 A reserva antecipada durou cerca de quinze dias, incluindo fins de semana 

realizando os trabalhos homeoffice, dedicada ao Excel reservations Courants D’airs. 

Nos anos anteriores a entrada era por ordem de chegada o que gerava desconforto 

para os programadores. Trabalhando em conjunto, através do arquivo 

compartilhado no drive do Conservatório, era ciente que a contratação de um 

desenvolvedor de programas terceirizado poderia criar um software que facilitaria 

todo o tempo e dedicação para tal. Entretanto esse orçamento foi negado pelas 

demais partes da organização alegando pouca utilidade do serviço. 

 Durante os 5 dias de festival, não foi possível participar, assistir ou exercer a 

função de gerador de conteúdo (com fotos ou vídeos por exemplo). A equipe de 
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produção e comunicação ficou responsável do trabalho de recepção da plateia do 

festival, guiando-a e servindo como base para qualquer dúvida. A dupla Sabrina 

Lefrançois e Pedro Moreira estiveram em contato direto com a programação 

durante todo o processo de organização, sendo, por consequência, as pessoas mais 

indicadas para estar em contato direto com a plateia. Foram somadas cerca de 50 

horas de trabalho intensivos, divididos em 9 horas diárias. 

 

Entrada Festival Courants D’airs 2019. Lugar: Conservatório sede Chêne. Evento: Festival Courants D’airs 2019. 
Data: 24.04.2019. Foto: Pedro Moreira. 
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5.3 Enquadramento geográfico: 

 Os espetáculos foram divididos, no decorrer dos 5 dias do festival, em 7 

grandes espaços e subespaços. Foram eles: 

• Conservatório Real de Bruxelas – Régence: Grande sala;  

• Conservatório Real de Bruxelas – Chêne: Auditório Joseph Jongen - pátio - 

cozinha - hall - sala D028 - sala D102 - sala D106 - sala D121 - sala D123 - 

sala D124 - sala D125 - sala D126 - sala D206 - sótão; 

• Parlement Bruxellois: salle des glaces / salão ; 

• Hôtel de ville: Sala gótica ; 

• Grand-Place: Grand-Place ; 

• PointCulture ULB: ULB Solbosch – prédio U ; 

• The Music Village: The music village.  
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5.4 Espetáculos apresentados: 

 Segue o horário, nome dos espetáculos e seus respectivos lugares de 

apresentação divididos por dia: 

 

 Dia 01 - 24/04: 

• 16:00 - La Clarinette enchantée - D206 ; 

• 16:00 - Mytho ou mitard - D124 ; 

• 16:30 - Drink d’ouverture - pátio ; 

• 18:00 - Blaireau Belette - D123 ; 

• 18:00 - Mama ou le rêve d’hotel au Nicaragua - Cozinha ; 

• 19:00 - Le Tao du Ventilateur - D125 ; 

• 19:00 - Ductus - sótão 2 ; 

• 19:30 - Le Masque du joueur d’echec - Hall ;  

• 20:00 - Mahler 4 - Grande Salle ; 

• 20:00 - Les figues de Barbarie - D124 ;  

• 20:00 - Escurial - sótão ; 

• 21:00 - Scène ouverte - Auditorium Joseph Jongen; 

• 21:00 - Lagunes - Cozinha. 

 

 Dia 02 - 25/04: 

• 17:00 - Les figues de Barbarie - D214 ; 

• 17:30 - Mama ou le rêve d’un hôtel au Nicaragua - Cozinha ;  

• 18:30 - Le Masque du joueur d’echec - Hall ;  

• 18:30 - Le Tao du Ventilateur - D125 ; 

• 19:00 - La tragédie de Carmen - Parlement bruxellois; 

• 19:00 - Blaireau Belette - D123 ; 

• 19:30 - Ductus - sótão 2 ; 

• 20:00 - BI FACE - D124 ; 

• 20:30 - D’Ouest en Ouest - Auditorium Joseph Jongen ; 

• 20:30 - Lagunes - Cozinha ; 

• 21:00 - Être ciel - Hall ; 

• 21:00 - Escurial - sótão. 
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 Dia 03 – 26.04: 

• 14:30 - Ab Ovo à partir de l’œuf - Auditorium Joseph Jongen; 

• 14:30 - Waffle Time - Pátio ; 

• 14:30 - Le Paradoxe de Billy - D102 ; 

• 15:30 - Comment Wang-Fô fut sauvé - D126 ; 

• 16:00 - MYNAMEIS - Hall ; 

• 16:00 - Points de vue - Parque de la Vieille halle ; 

• 16:00 - Marchons ensemble vers les démences promises - Cozinha ;  

• 17:00 - BI FACE - D124 ; 

• 17:30 - Un chien andalou ciné concert - Auditorium Joseph Jongen ;   

• 17:30 - Encore une fois - Pátio; 

• 17:30 - Les 3 M, Maria, maria & maria - D206; 

• 17:30 - Kaleidoscope - D102 ; 

• 18:00 - Canne à sel - D121 ; 

• 18:30 - Mercedes ou presque - Cozinha; 

• 19:00 - Le Cactus - D125; 

• 19:00 - Conference - D024; 

• 19:00 - Siete Canciones al recuerdo - Hôtel de Ville ; 

• 19:30 - Ductus - sótão 2 ; 

• 19:30 - Mytho ou mitard - D124 ; 

• 20:00 - Alleï, t’irais pas voir Boma ?! - D126 ; 

• 20:30 - MYNAMEIS - Hall ; 

• 21:00 - Escurial - sótão; 

• 22:15 - Esprits partagés- Le Coming soon ; 

 

 Dia 04 - 27.04 : 

• 14:00 - BI FACE - D124 ; 

• 14:00 - La fille au ventre troué - Hall ; 

• 14:00 - Kaleidoscope - D102 ; 

• 14:30 - Canne à sel - D121 ; 

• 15:00 - Les 3 M, Maria, maria & maria - D206; 

• 15:00 - Alleï, t’irais pas voir Boma ?! - D126 ; 
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• 15:00 - Mercedes ou presque - Cozinha ; 

• 15:30 - La Clarinette enchantée - Point Culture ; 

• 16:00 – I have come to whisper something - Point Culture ; 

• 16:00 - Points de Vue - Grande Place ; 

• 16:30 - Pour qu’il pleuve - D123 ; 

• 16:30 - Le paradoxe de Billy - D102 ; 

• 16:45 - Waffle Time - Grand Place ; 

• 17:00 - MYNAMEIS - Hall ; 

• 17:00 - Le Cactus - D125 ; 

• 18:00 - Comment Wang-Fô fut sauvé - D126 ; 

• 18:30 - Les figues de Barbarie - D124 ; 

• 18:30 - Tu chantais? En bien danse maintenant - Auditorium Joseph Jongen ; 

• 18:30 - Encore une fois - Pátio ; 

• 19:00 - Conférence - D024 ; 

• 19:00 - Marchons ensemble vers les démences promises - Cozinha ; 

• 19:30 - Pour qu’il pleuve - D123 ; 

• 20:00 - Le Masque du joueur d’echec - Hall ; 

• 20:00 - Big Band - Grand-Place; 

• 20:00 - Les 3 M, Maria, maria & maria - D206; 

• 21:00 - Mytho ou mitard - D124 ; 

• 21:00 - Ab Ovo à partir de l’œuf - Auditorium Joseph Jongen ; 

• 21:00 - En supsens - sótão ; 

• 22:00 - FIRE - Hall. 

 

Dia 05 - 28.04: 

• 14:00 - Waffle Time - Pátio ; 

• 14:00 - Comment Wang-Fô fut sauvé - D126; 

• 14:00 - Marchons ensemble vers les deménces promises - Cozinha ; 

• 14:00 - Ab Ovo à partir de l’œuf - Auditório Joseph Jongen; 

• 14:30 - Blaireau Belette - D123 ; 

• 15:00 - Être ciel - Hall ; 

• 15:00 - La Clarinette enchantée - D206 ; 
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• 15:00 - Le paradoxe de Billy - D102 ; 

• 15:30 - Points de Vue - Place de la Vielle ; 

• 16:00 - Le Tao du Ventilateur - D125 ; 

• 16:30 - Mercedes ou presque - Cozinha ; 

• 16:30 - Canne à sel - D121 ; 

• 17:00 - Alleï, t’irais pas voir Boma ?! - D126 ; 

• 17:00 - Encore une fois - Pátio ; 

• 18:00 - Esprits partagés - The Music Village ; 

• 18:00 - Kaleidoscope - D102 ; 

• 18:00 - La fille au ventre troué - Hall ; 

• 18:30 - Pour qu’il pleuve - D123 ; 

• 19:00 - Conférence - D024 ; 

• 19:00 - Trombone summit - Music Village ; 

• 19:30 - Siete Canciones al Recuerdo - Auditorium Joseph Jongen ; 

• 20:00 - En supsens - sótão ; 

• 20:00 - Lagunes - Cozinha ; 

• 20:00 - Cross folk - Music Village ; 

• 20:30 - Le Cactus - D125 ; 

• 21:00 - I Have Come to whisper something - The Music Village; 

• 21:00 - FIRE - Hall. 
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5.5 Planos de comunicação 

5.5.1 Caraterização da audiência 

 O Festival Courants D’airs, herda consigo uma gama de vantagens já 

existentes no Conservatório Real de Bruxelas, incluindo os 4 blocos de audiência já 

citados anteriormente. A particularidade aqui presente é que são nestas datas que 

se concentram a maior parte da visitação familiar, diretores e programadores 

externos. A visitação de turistas e curiosos também aumenta devido ser programado 

para abril: o mês da primavera. É quando as pessoas começam a sair para aproveitar 

o calor que chega. 

 É apenas no Festival Courants D’airs que há contatos com os grandes meios 

de comunicação. Na edição 2019, foi enviado um spot de rádio (nesta atividade o 

setor de realização do estágio não participou), para as grandes rádios nacionais, 

como exemplo Musiq’3. O canal Notélé convidou o aluno Hoviv Hayrabedian para 

uma reportagem. 

 

5.5.2 Geração de conteúdo 

 A partir de dezembro de 2018 foi iniciada a brainstorming para a criação da 

logo para o festival, que, mesmo estando em sua décima quarta edição, ainda não 

apresentava uma logo especifica. 

 Devido a grande demanda de material de divulgação, duas equipes foram 

formadas: a equipe componente do prédio Régence (Sabrina Lefrançois e Pedro 

Moreira) e o prédio Chêne (composto por demais trabalhadores). A primeira 

responsável por alguns vídeos, cartazes e programa e a segunda por demais vídeos e 

spot para radio.  

 Durante o processo de desenvolvimento subjetivo, foram colocados em 

questão 3 pontos importantes:  

• O festival é o caminho entre a vida estudantil (Conservatório Real de 

Bruxelas) e a vida de um artista profissional. O sopro impulsionador que leva 

de um lugar para o outro. Conceito este que leva o nome do festival: 

Courants D’airs, em português corrente de ar; 
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• Devido a sua ligação direta com o Conservatório Real de Bruxelas, a 

experiência visual do grande público deveria ligar-se, subjetiva e 

diretamente, às cores e tudo que a imagem da Instituição trás consigo; 

• Dinamismo e transdisciplinaridade artística. 

 

 Foi então, desenvolvido, pelo estagiário, duas propostas para a mesma: 

 
Proposta 01 de logo para Festival Courants D’airs 2019. 

 

 
Proposta 02 de logo para Festival Courants D’airs 2019. 

 

 Na proposta 01 foi pensado nas cores que simbolizam dos departamentos 

dentro de um grande C (C de Conservatório). As barras fazendo a ligação direta com 

um sintonizador musical, já utilizado na logo oficial ( sendo este o ponto de ligação 

entre as duas logos).  O contorno do grande C lembrando o passar de um pincel e as 
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fontes não cerigrafadas dando o movimento e dinamismo. A fonte central é Fedra 

sans book. 

 A segunda teve sua fonte sem cerifa também trazendo o dinamismo, a fluidez 

e a transdisciplinaridade. Nesta proposta as cores dos departamentos estão de 

forma circular e ligadas ao verde, cor base da instituição. “Todas as artes estarão 

juntas no Festival.” A fonte base é Fedra Sans Book. Um detalhe importante ligado a 

esta proposta é o pequeno objeto geométrico, conectados pelas bolas cinzas (alunos 

e empresas parceiras), faz uma ligação direta com o mapa da cidade de Bruxelas. 

 A linearidade, trazida no interior do C(proposta 1), e a circularidade em torno 

da cor verde(proposta 2), fez com que a segunda proposta fosse escolhida como 

logo do Festival Courants D’airs. O argumento definitivo foi que não há necessidade 

que o aluno passe por todos os departamentos para tornar-se um profissional, ideia 

essa vinculada a primeira proposta. Ambas as ideias foram desenvolvidas no 

Illustrator CC 2018. 

 Outro ponto desenvolvido foi a imagem central, única da edição. Sempre 

buscando referências geométricas, os objetos circulares continuaram a ser usados, 

trazendo dentro deles as cores dos departamentos juntamente com uma foto, em 

seu interior, trazendo a variedade do festival: teatro, música, circo, artes plásticas e 

dança. 



 

89 
 

Imagem central identidade visual festival Courants D’airs 2019.  

  

 O mesmo processo de criação citado no capítulo referente ao Conservatório 

Real de Bruxelas foi utilizado para fazer a ilustração que serviu como fundo para o 

cartaz.  O mapa da capital da Bélgica foi a referência. 

 

 



 

90 
 

 
Criação da identidade visual Festival Courants D’airs 2019. Lugar: Conservatório Real de Bruxelas. Data: 
10.01.2019. Foto: Sabrina Lefrançois. 

 
Mapa da cidade de Bruxelas como proposta para identidade visual ano letivo 2018/2019. Autor: Pedro Moreira. 
Técnica: base a grafite finalizado com tinta da china. Dimensões: folha a4. 
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Cartaz oficial do Festival Courants D’airs 2019.  

 

 Uma vez definida a identidade visual, pode-se começar a produção das 

demais peças gráficas e ações nas redes sociais: programa completo do festival, 

agenda rápida (nomeada por en coup d’œil) e ações no Facebook, Youtube e 

Instagram. 
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 O Programa de sala foi desenvolvido através de fotos, enviadas pelos 

próprios alunos, as cores do festival e pequenas bolas, utilizando a imagem como 

referência subjetiva.  Indesign CC 2019 foi o programa utilizado. Levou cerca de 15 

dias de trabalho exclusivo.  

 O programa de sala apresentou um problema, já conhecido e não resolvido 

pela instituição. Devido à impressão ser feita na mecanografia do próprio 

Conservatório (espaço este dedicado a impressões internas e de médio porte, no 

que concerne à quantidade), os primeiros blocos de 100 não apresentaram 

problemas, entretanto, os seguintes não foram impressos com qualidade desejada, 

fazendo com que os mesmos caíssem enormemente sua experiência visual. Essa 

situação gerou um grande desconforto tanto da parte da produção, como da parte 

da mecanografia, este segundo alegando não ter mais tempo para resolver o 

problema da impressora e o primeiro expondo não ser um material gráfico com 

qualidade suficiente para distribuição. Os programas ficaram a disposição apenas 

para a plateia que pedia pelos mesmos. A grande maioria dos programas (foram 

impressos cerca de 1 000 programas) foram para o lixo. 

 A versão completa do programa está disponível no site da instituição através 

do link: http://www.conservatoire.be/files/files/programmes-de-

salle/Courantsdairs2019.pdf e nas próximas páginas do presente relatório.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conservatoire.be/files/files/programmes-de-salle/Courantsdairs2019.pdf
http://www.conservatoire.be/files/files/programmes-de-salle/Courantsdairs2019.pdf
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Detalhamento agenda Festival Courants D’airs 2019. 
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Detalhamento agenda Festival Courants D’airs 2019.
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Detalhamento agenda Festival Courants D’airs 2019.
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Detalhamento agenda Festival Courants D’airs 2019.
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Detalhamento agenda Festival Courants D’airs 2019. 
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Parte frontal en coup d’œil.  

 

 
Parte trazeira en coup d’œil. 

. 
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 As fotos e os vídeos foram utilizados, principalmente, para a divulgação dos 

espetáculos chave do dia; os que trariam mais público: 

• Dia 24/04: Mahler 4; 

• Dia 25/04: La tragédie de Carmen; 

• Dia 26/04: Waffle Time; 

• Dia 27/04: La clarinette enchantée; 

• Dia 28/04: Cross Folk. 

 

 Como o festival visa promover os estudantes e seus espetáculos a partir de 

suas práticas artísticas, não é suposto que o setor de produção e comunicação do 

Conservatório realize nenhum tipo de material promocional dos mesmos, ficando à 

decisão dos estudantes a produção de cartazes e afins. Entretanto, o setor 

disponibiliza peças de apoio (programa e redes sociais do festival) e escolhe 1 

espetáculo chave do dia para dar um suporte no que concerne ao conteúdo. Para 

Mahler 4 e La tragédie de Carmen foi realizado um ensaio fotográfico com os alunos 

Hoviv Hayrabedian e Marie-Juliette Ghazarian. As fotos foram usadas no Instagram 

do Festival, Facebook e cartaz (somente o segundo grupo o fez). 

 Para os espetáculos Waffle Time, La clarinette enchantée e Cross Folk foram 

feitos pequenos videos que para além de dar suporte promocional aos eventos em 

questão, foram utilizados também no Youtube e Instagram do festival. 

 Waffle Time e Cross Folk, por serem espetáculos de alunos, já apresentados e 

filmados anteriormente, não houve necessidade de captação de mais imagens. 

Apenas houve uma pequena adaptação a linguagem do festival. Já La clarinette 

enchantée foi necessário filmar, fotografar, analisar subjetivamente e editar. 

 O canal Youtube do Festival Courants D’airs 2019 

(https://www.youtube.com/channel/UCO98kb3d7fcy4gR7ZNT1XhA/featured) foi 

criado para divulgar os espetáculos, entrentanto todo o material foi logo migrado 

para o canal do Conservatório Real de Bruxelas 

(https://www.youtube.com/channel/UCzUR_VpC2ofvyXrGE_qSHng) devido à sua 

maior visualização e conhecimento do público. 

https://www.youtube.com/channel/UCO98kb3d7fcy4gR7ZNT1XhA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCzUR_VpC2ofvyXrGE_qSHng
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 A segunda equipe realizou uma série de entrevistas com os alunos que gerou 

os videos, todos disponíveis no Youtube da instituição: 

• Siete canciones al recuerdo; 

• Ductus; 

• Mytho ou mitard; 

• Escurial; 

• Mahler 4; 

• Festival Courants D’airs 2019. 

 

 
Aluno: Hoviv Hayrabedian. Lugar: Grande salle. Data: 01.04.2019 Foto: Pedro Moreira. 

 

 
Utilização da foto no Facebook da instituição. Site: 
https://www.facebook.com/CRBruxelles/photos/a.743135425735402/2082391975143067/?type=3&theater. 
Data: 03.04.2019 

 

https://www.facebook.com/CRBruxelles/photos/a.743135425735402/2082391975143067/?type=3&theater
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Aluna: Marie-Juliette Ghazarian. Lugar: Parlement Bruxellois. Data de acesso: 02.04.2019.  Foto: Pedro Moreira. 

 

 

 
Cartaz. Site: https://www.facebook.com/events/641302072956709/. Data: 03.04.2019. 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/641302072956709/
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Página inicial do Festival Courants D’airs 2019 no Youtube. Site: 
https://www.youtube.com/channel/UCO98kb3d7fcy4gR7ZNT1XhA. Data: 04.09.2019. 

 

 

 
Screenshot do Instagram do Festival Courants D’airs. Site: https://www.instagram.com/festivalcourantsdairs/. 
Data: 04.09.2019.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCO98kb3d7fcy4gR7ZNT1XhA
https://www.instagram.com/festivalcourantsdairs/
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5.6 Reflexão: Festival Courants D'airs 2019 

 Os objetivos gerais propostos durante o período de estágio no Conservatório 

Real de Bruxelas, focando-se no Festival Courants D’airs 2019 foram: 

• Auxiliar na produção, implementação, gerenciamento e conceito visual da 

décima quarta edição do Festival; 

• Gerir e administrar as redes sociais já existentes e implantar o uso do 

Instagram como rede social base do festival; 

• Observar, dialogar e apoiar os alunos em suas criações, à luz da arte 

contemporânea. 

 A partir destes, foi possível observar que o Festival Courants D’airs, por ter 

sido idealizado e produzido pelo Conservatório Real de Bruxelas, herda do mesmo 

alguns problemas, em destaque a falta de comunicação interna. Mesmo havendo 

reuniões para debater o tema, não havia uma planilha de postagens, nem controle 

criacional no que concerne a identidade visual do evento. É possível notar no 

Youtube do Conservatório uma nítida mudança de estética nos vídeos que foram 

produzidos pela equipe 1 e a equipe 2.  

 O dialogo entre os alunos foi feito através de 2 grupos (espetáculos Mahler 4 

e La tragédie de Carmen) que passavam pelo setor para discutir seus projetos.  

 A implantação do Instagram foi um objetivo alcançado com sucesso. Com sua 

primeira postagem datada em 25 de janeiro de 2019, o perfil alcançou a média de 

1.076 seguidores em 4 meses de atuação contra o Conservatório de Liège, com 674 

seguidores, iniciando suas atividades em outubro de 2018.   
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Conclusão 

 O desenvolvimento do estágio no Conservatório Real de Bruxelas, que o 

presente relatório de estágio apresenta, foi uma experiência profissional 

engrandecedora e produtiva, apesar das dificuldades vinculadas a ela. 

 É importante lembrar que a instituição de ensino localize-se em Bruxelas, 

capital da Bélgica e considerada a capital da Europa. Tal fato facilita em diversos 

aspectos seu crescimento e afirmação como um grande Conservatório a nível 

europeu.  

 Durante o período de 10 meses de estágio, foi possível constatar que o 

Conservatório prejudica-se no que concerne à comunicação interna e também com 

os demais conservatórios do País, acreditando ser o mais importante e fincando-se 

nesse aspecto.  

 Para além desta dificuldade adiciona-se o fato da Instituição não prover de 

material de trabalho suficiente à altura para o estagiário, tendo este que realizar 

todos os trabalhos com seus próprios materiais ( em especial computador e câmera), 

tornando, este fato, um obstáculo quando era necessário utilizar programas mais 

pesados. 

 Contudo a empresa beneficiou de um contexto institucional favorável, por 

ser uma das Instituições ligadas ao rei.  

 Neste contexto, percebe-se melhor a importância da grande quantidade de 

eventos organizados durante o ano letivo, e do Festival Courants D’airs 2019, 

oportunidades estas necessárias para o desenrolar do estágio. 

 Como citado no referencial teórico, o trabalho de um intermediador cultural 

necessita, por sua essência, que os criadores culturais ou artistas gerem materiais de 

base. Sem tais eventos, não haveria demanda dos intermediadores.  

 O trabalho desenvolvido tanto para a Instituição quanto para o Festival, no 

que concerne às redes sociais, conseguiu obter resultados positivos quando 

relacionados às 5 características que elas nos proporcionam, segundo Spannerworks 

(2006):  Participação, abertura, conversação, comunidade e conectividade. 

 Assim, o tema e o caráter das atividades desenvolvidas durante o estágio 

emergem no contexto pré-definido antes do inicio do mesmo. 
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 Como foi demonstrado no desenvolvimento deste relatório de estágio, a 

produção e comunicação de eventos e atividades de uma instituição de ensino 

artístico podem ser usadas como ferramentas para diversos fins: construção de 

imagem forte e sólida da instituição, alavancar e produzir os alunos e dialogar com a 

sociedade.  

 O desempenho do setor de produção e comunicação do Conservatório Real 

de Bruxelas, vem desenvolvendo, permite que possa-se adquirir um futuro melhor, 

com mais autonomia, liberdade e utilizando novos meios de dialogo e comunicação. 

Aos poucos percebe-se mudanças, como exemplo: a organização dos tickets 

antecipados no Festival Courants D’airs 2019 e a implantação do Instagram como 

meio oficial de divulgação do mesmo. 

 Durante o ano letivo 2019/2020 não houve planejamento do setor para 

abertura do protocolo para receber um novo estagiário. A produção e comunicação 

da instituição, mesmo sendo composta apenas por Sabrina Lefrançois, a mesma 

mostra-se apta a exercer todas as funções necessárias para o cargo, no que concerne 

à produção de conteúdo gráfico e digital. Entretanto a necessidade de um designer 

freelance, para se responsabilizar das urgências e trabalhos gráficos que requerem 

mais tempo de execução, faz-se de extrema necessidade tanto para que a 

responsável não ultrapasse as horas de trabalho citadas no contrato quanto para 

obter outro olhar sobre os acontecimentos da instituição.  

 Contudo o exercício profissional de um Intermediador cultural se faz 

necessário também em diversas outras funções. São nessas que há necessidade de 

uma boa comunicação, sendo este o problema de maior instância relevante ao 

Conservatório Real de Bruxelas e o setor de produção e comunicação. 

 Do conjunto de experiências, durante os 10 meses de estágios, registram-se 

aquelas que possibilitaram representar ideias e guiões acerca dos eventos internos 

da instituição criando ligações com os estudantes e plateia, dando ênfase à Festival 

Courants D’airs 2019 (dentro deste grande foca-se em Mahler 4, La Tragédie de 

Carmen e La clarinette enchantée) e Windungen de Iannis Xenakis.   

 O contato com os demais trabalhadores do Conservatório foi construtiva, 

mas também mostrou-se, em diversas vezes, distanciada pelo status de estagiário, 

por vezes dificultando a rapidez e execução das atividades.  
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 O papel desempenhado como intermediador cultural revelou-se de 

primordial importância para a estruturação da identidade visual do Festival Courants 

D’airs 2019 e para a criação de sinergias com os outros setores designados por 

Ferreira (2002).  

  Como fatores limitativos para a execução das atividades propostas pode-se 

destacar 2: Falta de material, cedido pela instituição, para a execução das atividades 

e falta de apoio financeiro recorrente à grande demanda de atividades a serem 

executadas.  

 O intermediador cultural não é possível realizar todas as atividades sem 

conexão e sinergias com os que o cercam. Uma vez, trazendo para a realidade de 

uma grande instituição de ensino artístico superior, estas ligações serem feitas com 

alunos, professores e demais profissionais, quase que diariamente, o profissional 

precisa estar ciente que, as atividades serão fluídas e as datas podem ou não seguir 

o planejamento oficial, não devido ao seu próprio trabalho, mas por consequência 

de seus colegas.  

 O Conservatório Real de Bruxelas representou uma importante experiência a 

todos os níveis. Durante o período de estágio apresentou-se como uma instituição 

de ensino séria, tradicional e dedicada à sua missão: transmitir saberes e do saber-

fazer artístico entre seus estudantes e professores com um tradicional método de 

ensino de excelência. 
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