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Resumo 
 
 

Esta tese consiste em um estudo de caso exploratório sobre o 
rapport de uma orquestra regional portuguesa, a partir de concertos 
de formação de público. Os objetivos principais foram: caracterizar 
a audiência frequentadora; identificar as percepções dos membros 
da orquestra sobre essas apresentações; e descobrir os indicadores 
do rapport enquanto estratégia e impacto aos participantes. Foram 
realizados inquéritos em papel e online com os indivíduos do público 
frequentador, entrevista semiestruturada com o maestro e 
conversas com propósito aos demais membros da orquestra. Um 
processo de análise qualitativa foi escolhido, em que os dados do 
público foram examinados por meio de suas respectivas 
frequências. Já os dados dos membros da orquestra foram 
verificados à luz do método fenomenológico. De um modo geral, as 
informações obtidas sugerem que a maioria do público frequentador 
é do sexo feminino, com faixa etária entre os 41 e 65 anos, 
trabalhador, residente no distrito de Aveiro e conhecedor da 
orquestra desde antes de 2010. Outro aspecto é que os membros 
da orquestra valorizam esses concertos por entenderem que eles 
são uma das missões das orquestras regionais portuguesas e que 
essa entidade tem obtido êxito nesse propósito desde a sua criação. 
No entanto, os referidos indivíduos ponderam a necessidade de 
incrementos na divulgação e formas de comunicação durante as 
apresentações, a fim de cativar o público presente. Dentre as 
estratégias encontradas, no tocante ao planeamento da orquestra, 
estão: tentativa de perceber o público frequentador, uso de 
repertório familiar e com cantores, mistura de gêneros musicais 
dentro de uma mesma temporada ou até concerto, variação do 
ambiente das apresentações. Quanto às táticas para interação 
durante a performance, constatou-se o estímulo na obtenção de 
resposta física da audiência por meio de palmas e canto, uso de 
narrador e projeções e convite de artistas de outros gêneros 
musicais. Em relação ao impacto causado aos participantes, notou-
se, mesmo de modo discreto, a sensação dos sujeitos em torno da 
perda da noção de tempo, necessidade de compartilhamento da 
experiência do concerto ou musicar e a retenção da memória viva 
do concerto. Tais achados corroboram estudos anteriores, que 
evidenciam a necessidade de se repensar as apresentações para 
formar novos públicos para a música clássica. 
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Abstract 
 
 

This thesis consists of an exploratory case study about the rapport 
of a Portuguese regional orchestra in building audience concerts. 
The main objectives were: to characterize the attending audience, 
to identify the perceptions of the orchestra members about these 
presentations and to figure out the indicators of rapport as a 
strategy and impact to the participants. Paper and online surveys 
were conducted with individuals from the public, a semi-structured 
interview with the conductor and conversations with purpose to the 
other members of the orchestra. A process of qualitative analysis 
was chosen, in which the data of the audience were examined 
through their respective frequencies and the data of the members 
of the orchestra were verified in the light of the phenomenological 
method. In general, the information obtained suggests that the 
majority of the public that attends is female, with an age group 
between 41 and 65 years old, a worker residing in the district of 
Aveiro and has known the orchestra since before 2010. Another 
aspect is that the members of the orchestra value these concerts 
because they understand that it is one of the missions of 
Portuguese regional orchestras and that this organization has been 
successful in this regard since its inception. However, these 
individuals ponder the need for incremental disclosure and forms 
of communication during presentations in order to captivate the 
audience. Among the strategies found in orchestra planning are: 
an attempt to perceive the audience, use of family repertoire and 
with singers, merge musical genres within the same season or 
even concert, vary the environment of the presentations and with 
regard to the tactics for interaction during the performance, the 
stimulus was obtained in obtaining a physical response of the 
audience through palms and singing, use of narrator and 
projections and invitation of artists of other musical genres. 
Regarding the impact on the participants, it was noticed, even in a 
discreet way, the sensation of the subjects losing their sense of 
time, the need to share the experience of the concert or music, and 
the retention of the living memory of the concert. These findings 
corroborate previous studies that demonstrate the need to rethink 
presentations to form new audiences for classical music. 
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Ancestralidade na alma 
 

Eu não olho para o chão 
Minha alma não está nos meus pés 

Não sou bicho de estimação 
 

Meus dentes brancos não desperdiçam risos fúteis 
Meus quadris largos não servem apenas para gingar 

Meus seios fartos talvez não sejam destinados a amamentar 
 

Eu não olho para o chão 
Minha alma não está nos meus pés 

Não sou bicho de estimação 
 

Não sou animadora de festa 
Nem carrego tudo e todos nas costas 

Não sou o anjo negro consolador... 
 

Eu não olho para o chão 
Minha alma não está nos meus pés 

Não sou bicho de estimação. 
 

Escrevo palavras negras 
Tatuando a ancestralidade na alma 

Para refletir a nossa luz. 
 

Cristiane Sobral (2012) 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 As motivações 

 

O meu interesse em pesquisar sobre a relação entre a orquestra, o rapport1 e o seu 

público teve origem em motivações pessoais e empíricas. 

 

Inicialmente, quando eu tomei posse do cargo de professora de regência na 

Universidade Federal do Piauí (UFPI), no Brasil, percebi que além de ministrar as 

aulas dessa matéria, eu teria que formar a minha própria orquestra, atribuições 

pertinentes à função. No entanto, para a minha surpresa, após o nosso primeiro 

concerto e do seu registo fotográfico (em anexo), quando havia muito mais pessoas 

no palco do que na plateia, eu tomei consciência de que esta missão seria um pouco 

mais desafiante. 

 

Dessa maneira, para que a minha atividade docente - a formação de uma orquestra e 

seus músicos - não se tornasse desnecessária nesse contexto regional, eu intuí que 

eu também deveria formar o público para as apresentações da orquestra. Desde 

então, com o intuito de conquistar mais e mais pessoas para a música clássica, eu 

criei e implementei um programa de extensão intitulado PELPA – Programa de 

Extensão Laboratório de Performance Artística. A referida ação ofertava cursos como: 

prática coral, orquestra, violoncelo e vivências com músicos nacionais e 

internacionais, de modo gratuito à comunidade local. 

 

Aditivamente, algumas razões de ordem prática foram cruciais para a realização do 

meu estudo em uma orquestra regional portuguesa, tais como: 1) poder verificar a 

questão fora do cenário brasileiro e, preferencialmente, com o mesmo idioma; 2) estar 

mais próxima de uma orquestra profissional, em especial de pequeno porte, onde a 

estrutura costuma ser mais simples, e entender o seu funcionamento a partir da 

vivência com músicos, equipe de produção e maestro; 3) realizar o estudo num 

contexto regional europeu, por se localizar neste continente o berço da tradição da 

                                                
1 Fonte: Rapport in Dicionário Infopédia de Francês - Português [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-
2019. [consult. 2019-04-11 08:16:28]. Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/frances-
portugues/rapport 
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música de cânone ocidental e perceber in loco como são contornados os desafios 

referentes à sustentabilidade da atividade regular das orquestras; 4) estar repleta de 

pistas para incrementar minha atuação no tocante a uma relação mais afinada com o 

público frequentador após a investigação e retorno às atividades laborais no Brasil, 

enquanto docente e maestrina. 

 

1.2 A problemática 

 

Há algum tempo, é possível encontrar na literatura indícios de preocupações acerca 

do futuro da música clássica. Em 1998, o compositor Christos Hatzis sinalizou que 

haveria uma transformação no setor das artes com o final de um velho e o surgimento 

de um novo paradigma. De acordo com esse autor, o modelo musical concebido na 

era industrial, representado pelas grandes orquestras sinfônicas e pelo culto ao 

maestro e ao solista, estaria próximo a desaparecer. Ao mesmo tempo, as estruturas 

de cunho participativo, como os corais de comunidade, apresentariam tendências de 

expansão. O autor também argumentou que a área da composição ganharia novas 

configurações, pois os compositores proporiam uma espécie de interlocução com uma 

plateia-participante (Hatzis, 1998). 

 

De certo modo, a mudança de paradigma anunciada por Hatzis, sobretudo quanto às 

apresentações de uma orquestra, de um grupo de música de câmara e afins, pode ser 

entendida como uma estratégia de enfrentamento à crise pela qual a música erudita 

estaria a passar nos dias atuais (Kramer, 2009; Johnson, 2002; Santos, 2013).  

 

Por outro lado, evidências empíricas sugerem que as orquestras locais estimulam o 

desenvolvimento sociocultural na Europa. Essa afirmação encontra suporte num 

estudo realizado pela entidade britânica Ernst & Young Global Limited, quando foi 

declarado que: 

 
Os mercados de música ao vivo e gravada funcionam em simbiose. O desempenho da música 

ao vivo (locais, festivais e shows) vem crescendo nos últimos anos. O pequeno aumento (0,6%) 

nas receitas gerais do comércio de música gravada em 2013 sugere que as vendas diretas 

europeias mantêm a capacidade de crescer no futuro. 
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Tanto o setor de música gravada quanto o de música ao vivo são importantes fontes geradoras 

de empregos que não podem ser repostos. A música ao vivo na Europa também possui um 

componente significativo de apoio público, que produz grande valor econômico e emprego. 

Também gera capital cultural e uma forte ancoragem territorial, por meio de óperas nacionais 

e regionais, como a Ópera de Paris, La Scala de Milão e Royal, Opera House em Londres, bem 

como orquestras nacionais e regionais que desempenham um papel importante na criação 

contemporânea e na vivacidade de repertórios musicais (E&Y, 2014, p. 41, tradução da autora). 

 

A argumentação apresentada por E&Y (2014) indica que orquestras locais têm 

contribuído para o desenvolvimento das indústrias da música na Europa. Essa 

contribuição tem sido associada a um formato de concertos que atraiu agentes 

políticos e culturais para o investimento de fundos públicos nessa atividade artística 

(E&Y, 2014).  

 

A partir da última década, já é possível encontrar estudos na área da psicologia da 

música que discutem a necessidade de se conhecer o público de espetáculos de 

música ao vivo, assim como a proposição de novas maneiras de encantar esse público 

(Price, 2017; Pitts & Burland, 2013; Sloboda, 2013; Dobson & Pitts, 2011; Dobson, 

2010b). Esses estudos também salientam um possível descompasso entre o 

paradigma do concerto, que está em nosso imaginário, e o público contemporâneo 

que, segundo Atkinson (2011), é heterogêneo e onívoro. Então, pode-se depreender 

que as orquestras atuais ainda estariam a reproduzir um formato de concerto 

padronizado do século XIX, apesar do público ser constituído por sujeitos do século 

XXI (Price, 2017; Pitts & Burland, 2014; Sloboda, 2013; Dobson & Pitts, 2011; Dobson, 

2010). 

 

Ademais, outras pesquisas corroboram a ideia de que a plateia em apresentações de 

música clássica estaria reduzindo e envelhecendo (NEA, 2008; Bedell, 2012; Sloboda, 

2013). Então, um dos grandes desafios para a sobrevivência da atividade orquestral 

seria repensar o formato do concerto e promover o desenvolvimento de novos 

públicos. 
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Com esta investigação, pretende-se: a) identificar estratégias que favoreçam a 

aproximação entre orquestra e sua audiência; b) auxiliar com a discussão sobre a 

formação e desenvolvimento de públicos de música clássica; c) fomentar o interesse 

do público em comparecer aos concertos com orquestra; d) colaborar, em longo prazo, 

com os mecanismos de sustentabilidade da atividade orquestral, em especial de 

contextos regionais. 

 

1.3 A questão de investigação 

 

A pergunta que encorajou a realização deste estudo foi a seguinte: Como se manifesta 

o rapport numa orquestra regional portuguesa para formar o seu público? 

 

Uma vez definido o ponto de partida, o objetivo principal desta investigação foi explorar 

o rapport num contexto regional português. Os objetivos específicos foram: a) 

caracterizar o perfil do público frequentador em concertos de formação; b) identificar 

as essências das percepções dos membros da orquestra acerca dos concertos de 

formação de público; c) descobrir o rapport enquanto estratégia (de planejamento da 

orquestra e estimulação durante os concertos) e o seu impacto nos envolvidos. 

 

1.4 O paradigma filosófico 

 

A presente investigação encontra suporte filosófico no pragmatismo. Essa vertente 

vem como elemento pacificador do antigo debate entre dois paradigmas – positivismo 

e interpretativismo -, que eram vistos pelos puristas como incompatíveis (Tashakkori 

& Teddlie, 1998). 

 

O paradigma pragmático, essencialmente norte-americano, surgiu no final do século 

XIX e início do século XX, com John Dewey, William James e Charles Peirce. O 

pragmatismo diferia do racionalismo clássico, que era a filosofia dominante da época, 

acerca do entendimento da epistemologia e ontologia (Creswell, 2010; Given, 2008; 

Robson, 2002; Cherryholmes, 1992; Howe, 1998). Para os racionalistas, a realidade 

era objetiva e alcançada pelo raciocínio dedutivo, separado da experiência sensorial. 

Por outro lado, para os pragmáticos, a realidade podia estar “lá fora”, mas os 

indivíduos só conseguiriam entender a sua existência através da experiência 
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sensorial. Além disso, pessoas diferentes poderiam perceber a mesma realidade de 

forma diferente (Given, 2008).  

 

Dentre as principais características da corrente pragmática, destacam-se (Creswell, 

2010; Cherryholmes, 1992; e Morgan, 2007):  

 

1. Os pragmáticos não são orientados por uma única abordagem filosófica, ou seja, o 

desenho do estudo deve ser flexível, de modo a utilizar tanto pressupostos quanto 

qualitativos coerentes à investigação;  

 

2. Os pesquisadores estão livres para selecionar os métodos, técnicas e 

procedimentos que se ajustem às suas necessidades e aos seus objetivos;  

 

3. Os pragmáticos não enxergam o mundo como uma unidade absoluta. Tais 

pesquisadores empregam diversas estratégias para coletar e interpretar dados ao 

invés de estabelecer uma forma exclusiva (quantitativa ou qualitativa);  

 

4. A verdade é a que funciona no momento; ou seja, ela não está centrada no dualismo 

entre uma realidade que se passa dentro da mente e uma realidade completamente 

independente da mente. Nessa abordagem, os investigadores usam tanto dados 

quantitativos como qualitativos, a fim de oferecer um melhor entendimento sobre um 

problema de pesquisa;  

 

5. Os pragmáticos exploram “o quê” e “como” pesquisar de acordo com o ponto onde 

querem chegar;  

 

6. Pesquisas com essa abordagem sempre acontecem em contextos sociais, 

históricos, políticos, entre outros. 

 

Diante do exposto, o modelo filosófico mais favorável para o desenvolvimento desta 

tese, de desenho flexível, foi o pragmatismo. No intuito de compreender a relação da 

orquestra, o rapport e a formação de público num contexto regional, bem como 

perceber a subjetividade da matéria, diferentes métodos de recolha de informações 
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foram utilizados. Além disso, o procedimento de análise, embora de vertente 

substancialmente qualitativa, também contou com dados quantitativos.  

 

Em resumo, para que a questão de investigação fosse respondida, foi inevitável 

desenvolver um amplo ponto de vista, tanto em relação aos métodos utilizados quanto 

em relação aos possíveis achados. Certamente, o desenho fixo de pesquisa, 

constituído unicamente por ferramentas quantitativas ou qualitativas, não teria 

contribuído de forma tão eficaz ao estudo, pois traria restrições ao alcance de 

informações e à seleção de procedimentos favoráveis. 

 

1.5 O desenho do estudo 

 

A fim de dar resposta à questão de pesquisa e aos respectivos objetivos específicos 

anteriormente mencionados, recorreu-se a um desenho flexível (Robson, 2002). Da 

mesma forma, abordou-se o assunto através de um estudo de caso exploratório, uma 

vez que a intenção é a familiarização com o fenômeno pesquisado (Gil, 2008). 

 

Os instrumentos de coleta de dados foram compostos por: levantamento bibliográfico 

e documental, aplicação de questionário em formato de papel e eletrônico com os 

sujeitos do público, entrevista e conversas com propósito com os membros da OFB. 

As informações coletadas foram analisadas de modo qualitativo.  

 
Tabela 1: O desenho de estudo 

Desenho do Estudo 

Flexível 
Estudo 
de Caso 

Amostra 
Sujeitos do público e membros da orquestra 
(n=660) 

Instrumentos de 
coleta 

Levantamento bibliográfico e documental; 
Questionários em papel e online; Entrevista e 
conversas com propósito.  

Análise dos 
dados 

Análise de frequência dos dados audiência e 
análise temática dos membros da OFB.  

 

1.6 As questões éticas 

 

A palavra ética, na maioria das vezes, é associada à moralidade e aos 

questionamentos sobre certo e errado. No contexto de investigação científica, a ética 
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diz respeito às regras de conduta, as quais devem estar em conformidade a um código 

ou a um conjunto de princípios (Robson, 2002). 
 

Para Babbie (2011), “qualquer pessoa envolvida na pesquisa em ciências sociais, 

portanto, precisa estar ciente dos acordos gerais compartilhados pelos pesquisadores 

sobre o que é adequado e impróprio na condição de investigação científica” (p. 67). 
 

Nesse sentido, a fim de evitar problemas sobre as decisões realizadas no estudo, 

algumas precauções foram tomadas (Robson, 2002; Creswell, 2010; Babbie, 2011). 

Em relação aos colaboradores, buscou-se: 1) colaboração voluntária; 2) informação 

prévia sobre o objeto estudado, assim como os riscos da participação; 3) preservação 

do anonimato; 4) confidencialidade. 
 

Por exemplo, nos questionários aplicados aos sujeitos do público, foi apresentada 

uma introdução sobre o estudo com as seguintes informações: instituição 

responsável; equipe de investigadores; contato para esclarecimentos; objeto 

explorado; convite para colaboração no estudo, com preservação da identidade do 

participante; e declaração de que os dados obtidos seriam utilizados unicamente para 

fins da pesquisa (Robson, 2002; Creswell, 2010).  

 

No caso da coleta dos dados com o maestro, tais informações foram transmitidas e 

consentidas oralmente no início da entrevista, que foi registada em áudio. 
 

Outro fator respeitado foi que, pelo fato de uma orquestra ser entendida como uma 

organização, a participação dos demais membros do coletivo só foi realizada após a 

anuência de seu responsável (maestro) e a devida comunicação com seus 

funcionários (Creswell, 2010). Adicionalmente, ainda antes da recolha das 

informações com esses indivíduos, a investigadora solicitou-lhes o preenchimento de 

uma ficha, que continham os mesmos esclarecimentos sobre o estudo, também 

apresentada aos indivíduos do público. 

 

Outro aspecto que talvez poderia ser questionado é o fato de que o maestro da 

orquestra estudada também foi o orientador da tese. No entanto, para lidar com essa 

situação e preservar o olhar neutro da pesquisadora sobre o fenômeno observado, 
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ainda na fase piloto do estudo, outros maestros de orquestras regionais foram 

entrevistados.  
 

No que se refere à análise dos dados, na medida do possível, as informações obtidas, 

tanto da orquestra quanto do público, passaram pelo procedimento de triangulação. 
 

Finalmente, nos últimos capítulos deste documento, são abordadas, nomeadamente, 

a discussão dos dados e as considerações finais, as limitações do estudo e as 

exceções nas informações encontradas. 

 

1.7 A estrutura da tese 

 

A presente tese está dividida em seis capítulos. Após esta introdução, no capítulo 2 

são apresentados os conceitos que ajudam a contextualizar a temática. O capítulo 3 

discorre sobre os estudos que têm sido realizados na atualidade a respeito da música 

e das suas funções, a experiência do concerto e os diferentes contextos para o 

rapport. Ao longo do capítulo 4, são explicitados a metodologia e os métodos 

selecionados para a realização da pesquisa. O capítulo 5 se ocupa da apresentação 

e discussão dos resultados obtidos com a investigação. Por fim, no capítulo 6 são 

apresentadas as considerações finais sobre o trabalho. 
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CAPÍTULO 2 – O ENQUADRAMENTO CONCEITUAL 

 

2.1 Introdução 

 

Neste capítulo serão apresentados os assuntos que ajudam a compreender o cenário 

no qual o rapport de uma orquestra emerge. Desse modo, serão definidos os conceitos 

de indústria da música, orquestra, concerto, público e rapport, assim como alguns de 

seus desdobramentos que iluminam a compreensão do presente estudo. 

 

2.2 A Indústria da Música 

 

2.2.1 O cenário 

 

A indústria da música nasce de um sub-ramo do que se entende por Indústrias 

Criativas. De acordo com o Departamento para Cultura, Mídia e Esporte do Reino 

Unido (DCMS), o setor das indústrias criativas se refere às atividades que têm sua 

origem na criatividade, competência e talento individuais, cujo potencial é gerar 

riqueza, emprego e propriedade intelectual. Nesse sentido, o DCMS (no Creative 

Industries 1998 Mapping Document) distingue as indústrias criativas em 13 categorias, 

dentre as quais se destacam: 1) Publicidade; 2) Cinema e Vídeo; 3) Arquitetura; 4) 

Música; 5) Mercado de artes e antiguidades; 6) Artes Performativas, nomeadamente 

teatro, ópera, música ao vivo, mímica e circo; 7) Jogos de computador e de vídeo; 8) 

Publicações; 9) Artesanato; 10) Software; 11) Design; 12) Televisão e Rádio; 13) 

Design de Moda.  

 

O professor Paul Rutter, especialista na área e organizador do Manual sobre Indústria 

da Música, define a indústria da música como aquela que é constituída por artistas, 

bandas, músicos, artistas, criadores de música e compositores em qualquer gênero, 

cuja escala de remuneração varia de acordo com os serviços prestados (Rutter, 

2016a). Ademais, a atividade pela qual alguns músicos profissionais são remunerados 

pode ser frequentemente combinada com outras ocupações, que incluem trabalhos 

em part-time. 
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Apesar das dificuldades de estabilidade financeira apresentadas nesse ramo 

profissional (Rutter, 2016b), de acordo com um estudo desenvolvido pela E&Y, em 

dezembro de 2014, a área da música é o terceiro maior empregador da economia 

criativa europeia e gera receitas de mais de 25 bilhões entre as atividades de música 

gravada e ao vivo (E&Y, 2014). Além dos artistas, o estudo adiciona a esse cenário 

os seguintes profissionais: produtores, editores, engenheiros de som, funcionários de 

estúdios de gravação, técnicos, gerentes e trabalhadores de estações de rádio de 

música e canais de TV (E&Y, 2014).  

 

2.2.2 A evolução da indústria da Música 

 

Sobre as tendências da indústria da música na era digital, quase como que uma 

profecia, Parikh concebeu que a referida configuração dessa indústria já existia por 

aproximadamente um século, quando as inovações tecnológicas permitiram capturar, 

armazenar e reproduzir sons (Parikh, 1999). Desde então, o setor enfrentou e se 

adaptou a muitos avanços tecnológicos, desde a evolução do som estéreo mono para 

alta fidelidade até o som surround Dolby® (Parikh, 1999). Somado a isso, as formas 

de armazenamento evoluíram de vinil (físico, baseado em vibração) para 

audiocassetes (magnéticos), CDs e mini-discos (digitais) (Parikh, 1999). Os aparelhos 

de reprodução, inicialmente gramofones, progrediram para instrumentos de áudio 

compactos e portáteis (Parikh, 1999).  

 

Em especial na década de 90, a maioria das mudanças andou de mãos dadas com a 

adoção de computadores, internet e ferramentas associadas a um público cada vez 

maior, revolucionando a forma como a música era criada, produzida, comercializada, 

distribuída e consumida hoje (Parikh, 1999; E&Y, 2014).  

 

2.2.3 A estrutura da indústria da música e as suas subdivisões 

 

Os mercados de música ao vivo e gravados funcionam em simbiose (E&Y, 2014). 

Rutter propõe uma maneira bem simples de visualizar e mapear a indústria da música, 

suas partes centrais e interconectadas (Rutter, 2016, pp. 7-8). Em sua forma mais 

básica, cada pilar representa duas economias monumentais na música: o setor da 

indústria de música ao vivo e o setor da indústria fonográfica gravada. Na figura abaixo 
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estão os compositores, performers de música e as pessoas que trabalham na área da 

música, os catalisadores criativos essenciais, os quais alimentam cada pilar ou 

economia de cada setor primário, ao vivo e/ou com música gravada. Esse modelo 

simples pode ser aplicado às indústrias da música nas mais diferentes áreas do 

mundo. 

 
Figura 1: A perspectiva sintética das indústrias da música 

 
Fonte: Rutter (2016, tradução da autora). 

 

Em um segundo momento, Rutter fornece uma visão geral e mais detalhada dos 

setores da indústria da música, que são mais complexos, conectados e 

compartimentados, sobretudo no que diz respeito à estrutura e às atividades (Rutter, 

2016a). 
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Figura 2: A perspectiva detalhada das indústrias da música 

 
Fonte: Rutter (2016, tradução da autora). 

 

No contexto brasileiro, Salazar sustenta a ideia de que o ramo das indústrias da 

música é constituído por três setores: show business, indústria fonográfica e direitos 

autorais (Salazar, 2015). Nesse entendimento, o show business corresponde à rede 

de produção em torno das apresentações musicais e do artista (Salazar, 2015). A 

indústria fonográfica refere-se à distribuição física e/ou digital de fonogramas ou 

videofonogramas para o comércio atacadista e varejista, ou diretamente para o 
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público. E, por último, o direito autoral engloba a vantagem econômica dos direitos do 

autor e seus afins (Salazar, 2015). 

 

2.2.3.1 A indústria da Música ao Vivo enquanto Arte Performativa ou/do Espetáculo 

 

O presente estudo diz respeito ao fenômeno do rapport que ocorre em apresentações 

de orquestra. Nesse sentido, o assunto é entendido como pertencente à área das 

artes performativas, artes do espetáculo ou show business, e, consequentemente, 

amparado pela estrutura da indústria da música ao vivo. Por esse motivo, é oportuno 

esclarecer alguns conceitos, que serão mencionados a seguir. 

 

Conforme o documento elaborado no 2CN – Clab Working Days 2019 sobre cultura 

na(s) rede(s) de cidades criativas da Unesco, as Artes do Espetáculo agregam 

atividade de fabricação de instrumentos musicais, artes do espetáculo, atividade de 

apoio às artes do espetáculo, exploração de salas de espetáculo e atividade conexas, 

atividades tauromáquicas2 e outros serviços de reservas e atividades relacionadas3. 

 

As artes performáticas abrangem quatro atividades principais: dança moderna e 

clássica, teatro, música ao vivo e artes circenses (E&Y, 2014). Essa área, que está 

em crescimento nos últimos anos, é financiada e sustentada pelo setor público e 

privado (Rutter, 2016c; E&Y, 2014).  

 

Responsável por gerar em torno de 1.234.338 empregos na Europa, as artes 

performáticas é o setor que mais emprega entre as indústrias culturais e criativas 

nesse continente, em especial pela forte tradição dos indivíduos em frequentar os 

teatros e as salas de concerto (E&Y, 2014). 

 

Em outro estudo realizado pela E&Y, em fevereiro de 2014, sobre o tamanho e escopo 

da Indústria da Performance da Música ao Vivo na Austrália, sintetiza-se a Indústria 

                                                
2 Relativo a tauromaquia: nome feminino que pode significar combate com touro ou a arte de tourear, 
do grego tauromakhía. In Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 
2003-2019. [consult. 2019-05-14 08:42:17]. Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/tauromaquia  
3 Disponível em: https://2cnclab.files.wordpress.com/2019/02/brochura-wd-r-uccn-2019.pdf Acedido 
em: 23 abr. 2019. 
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do Espetáculo ao Vivo como sendo aquela constituída por: artistas, organizadores de 

eventos; operadores do local; escalonamento, equipamentos e reparos; prestadores 

de serviços de bilheteira; artistas locais que recebem taxas de licença/royalties de 

produções. Nesse sentido, os patronos, empresas, patrocinadores e governo são 

clientes desse setor, uma vez que realizam o financiamento. As outras indústrias que 

fornecem bens e serviços para a indústria de desempenho ao vivo, como propaganda, 

merchandising e alimentos, etc., são tratadas como fora dessa indústria. 

 

A cultura4 é um poderoso impulsionador do turismo, motivando os visitantes nacionais 

e internacionais para dentro da Europa e atraindo muitos visitantes estrangeiros para 

essa área (E&Y, 2014).  

 

Enquanto arte do espetáculo, a indústria da música ao vivo é definida como empresas 

e trabalhadores que organizam e realizam trabalhos para/ou em conexão com 

performances, produções, oficinas, ensaios ou concertos (incluindo a operação de 

locais ou outras instalações, permanentes ou temporárias), que são executados diante 

de um público ao vivo (E&Y, 2014).  

 

À luz de Rutter, a Indústria da Música ao Vivo acontece em locais pequenos ou 

grandes, por meio de atuações profissionais estáveis, como, por exemplo, em uma 

única região ou por meio de atividades pontuais em diversos locais, como no caso de 

uma turnê (Rutter, 2016d). O autor ressalta que, dependendo do local e do orçamento 

da apresentação, a estrutura e equipe de apoio (para além dos músicos) pode ser 

constituída pelos seguintes profissionais: gerente local, assistente administrativo, 

gerente de operações, bilheteria e funcionário de bilheteria, gestores de contas e 

finanças, equipe de marketing e marketing local, publicidade e design, pessoal técnico 

e manutenção e equipe administrativa (Rutter, 2016d). 

 

                                                
4 Neste estudo toma-se emprestada a visão de cultura tal como é apresentada no documento 
metodológico produzido pelo Instituto Nacional de Estatística de Portugal (2016) e que se passa a 
apresentar: Cultura - conjunto de atividades humanas e de bens e serviços, cuja razão de ser se baseia 
nas funções de criar, produzir, disseminar, comercializar, preservar, educar ou regular conteúdos 
simbólicos. A Cultura apresenta três características fundamentais: está relacionada com expressões, 
baseia-se na criação e na comunicação através de símbolos e, habitualmente, está relacionada aos 
direitos de propriedade intelectual (direitos de autor, de patentes e de marcas, direitos de distribuição, 
etc. 
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2.2.3.2 A Indústria da Música Clássica 

 

Marius Carboni defende que a indústria da música clássica5 é semelhante a qualquer 

outro negócio em que se requer uma variedade de habilidades para se obter êxito e 

aceitação no mercado (Carboni, 2016, p. 215). Em sua forma mais simples, essa 

indústria pode ser caracterizada por uma orquestra, pelo ensino de música ou pelo 

trabalho de editoração e composição de obras musicais (Carboni, 2016). 

 

Carboni (2016) afirma que as possibilidades de atuação dos músicos, na condição de 

profissionais da indústria criativa, são imensas, de modo que o músico clássico 

também pode tornar-se especialista em uma ou duas áreas como parte de uma 

carreira (por exemplo: atuar como instrumentista de orquestra e professor ou 

freelancer). O desenvolvimento de habilidades que ajudem os músicos a aumentar o 

perfil on-line é útil para investigar; isso pode fazer parte de um serviço geral de 

relações públicas. Oferecer um serviço de distribuição para produtos físicos e digitais 

é outra habilidade útil para oferecer artistas sem contratos. Pode-se comprar em 

serviços especializados para ajudar um compositor, intérprete ou engenheiro de 

gravação a alcançar o consumidor.  

 

Carboni (2016) sugere que os músicos clássicos devem conhecer ou perceber quem 

consome a sua arte e como expandir seus negócios (on-line), a fim de aumentar o 

alcance de seu trabalho a um maior número de pessoas.  

  

                                                
5 De acordo com a edição concisa do Dicionário Grove de Música (1994, p. 632), é a expressão que, 
tal como o termo correlato “classicismo”, é aplicada a toda uma variedade de músicas de diferentes 
culturas, e que é usada para indicar qualquer música que não pertença às tradições folclóricas ou 
populares; “clássico” aplica-se também a qualquer coletânea de música encarada como um modelo de 
excelência ou disciplina formal. Também é apresentada por Nettl (1995) como música clássica 
ocidental: “música de arte”, “música canônica”, “música cultivada”, “música séria” e até - ironicamente 
– “música real” e “música normal”. 
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2.3 A Orquestra 

 

2.3.1 O conceito 

 

“O fato duma orquestra6, desta orquestra ser, digamos, versátil...” (Caleb, 2018). A 

partir de um trecho do depoimento de um dos membros do staff da OFB sobre a 

definição da Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB) para o presente estudo, orquestra 

é (do gr. orkestra, “lugar de dançar”) um conjunto organizado de instrumentos de 

cordas com arco, com mais de um músico para executar cada parte, podendo se juntar 

instrumentos de sopro e percussão (Sadie in Dicionário Grove de Música, 1994, p. 

684). 

 

Em conformidade com o musicólogo, maestro e professor de Música da Universidade 

da Califórnia, Prof. Dallas Kern Holoman, a sociedade filarmônica7 era um local de 

união de instrumentistas, ouvintes e financiadores, que foi criada para patrocinar 

concertos públicos de música orquestral (Holoman, 2012). Dessa maneira, desde o 

princípio, era um lugar de orgulho cívico, mantendo-se muito comum como as outras 

instituições que apoiavam os sistemas públicos, desde hospitais, bibliotecas, teatros, 

                                                
6 As origens da orquestra podem ser encontradas no século XVI, nos conjuntos de instrumentos afins 
nas cortes principais, e nos agrupamentos especiais de instrumentos tocados em cerimônias 
importantes. No século XVII, a composição do conjunto variava de lugar para lugar, tanto no número 
quanto no tipo de instrumentos. No século XVIII, o conjunto básico consistia em cordas divididas em 
quatro partes, um par de oboés, fagotes e contínuo. Em meados do século XIX, as orquestras de 
Bruckner, Mahler e Wagner ficaram conhecidas por sua grande dimensão, que respondia à busca 
desses compositores por novos timbres sonoros, alguns naipes de cordas chegando a contar com 70 
instrumentos. O número e a diversidade de instrumentos de sopro utilizados tornaram-se variáveis: o 
flautim, o contrafagote e os trombones foram introduzidos por volta de 1810, e o clarone, a tuba e a 
corneta de pistões foram inventados em meados desse século. O cornê inglês reapareceu, já tendo 
sido usado durante o século XVIII, e as harpas passaram a ser usadas com regularidade. A orquestra 
do século XX incorporou um grande número de instrumentos de percussão, incluindo vários de origem 
oriental ou “exóticos”, usados entre outros por Debussy, Stravinsky e Bartók. A orquestra sinfônica atual 
é constituída segundo o modelo do final do século XIX, sendo a formação típica: 32 violinos, 12 violas, 
12 violoncelos, 8 contrabaixos, 4 de cada um dos sopros de madeira (flauta, oboé, clarinete, fagote), 8 
trompas, 4 trompetes, 3 trombones, tuba e percussão diversificada. Outras formações incluem a 
orquestra de câmara, criada como uma reação ao gigantismo da orquestra pós-romântica; a orquestra 
alterada para execução de obras de vanguarda, que explora timbres por intermédio de sintetizadores; 
e a orquestra de instrumentos de época, destacando-se os conjuntos para execução de música barroca, 
clássica e do primeiro romantismo (Fonte: Dicionário Grove de Música, 1994). 
7 (gr. philo: amante + harmonikos: junto). No passado, servia para designar certo tipo de orquestra cuja 
organização era essencialmente amadora, ou de amantes da música, seja em sua constituição ou 
origem. Atualmente, com a transformação de algumas filarmônicas em orquestras profissionais 
classificadas entre as melhores do mundo (Berlim, Nova York e Viena) perdeu-se a conotação 
amadorística da palavra. Emprega-se indiferentemente, nos dias de hoje, os termos filarmônica ou 
sinfônica para designar orquestras completas de qualquer origem, tamanho ou constituição (Dourado, 
2008). 
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zoológicos, jardins públicos (Holoman, 2012). Logo, “ir à Sinfonia era o ápice da 

experiência musical”, escreve Alan Rich do meio século, aproximadamente entre 1930 

a 1980, quando a orquestra sinfônica estava no topo da lista de atividades de lazer 

(Holoman, 2012). 

 

No artigo intitulado “O avesso da harmonia”, o sociólogo Bernard Lehmann discute 

sobre os rituais da orquestra e o espaço da sala de concerto no contexto francês, 

configurando a orquestra da seguinte maneira: a orquestra sinfônica que se apresenta 

no palco, ao contrário da ópera que se apresenta no fosso, em termos de sua 

espacialidade na sala de concerto e do ponto de vista do espectador, é dividida em 

três seções: 1ª) Cordas: logo à frente; 2ª) Madeiras: no centro; e 3ª) Metais e 

Percussão: ao fundo. De acordo com o tamanho e formação, alguns instrumentos 

podem ser posicionados às laterais (Lehmann, 1998). O autor afirma que outra 

disposição possível é aquela que separa sutilmente o grupo em duas partes. Desse 

modo, no lado esquerdo são posicionados os instrumentos agudos e, no lado direito, 

são posicionados os instrumentos graves (Lehmann, 1998). Em alguns cantos são 

colocados instrumentos como piano e harpa e, em outros, os acessórios de 

percussão, assim como são dispostos instrumentos atípicos à formação, tais como 

bandolins, acordeões etc. (Lehmann, 1998).  

 

No que se refere ao maestro, esse componente fica situado no limite entre o público 

e a orquestra, em cima de um tablado, de modo a ter toda a orquestra sob o seu 

campo de visão e poder ser visto por todos os elementos da orquestra e do público 

(Lehmann, 1998).  

 

Quanto ao surgimento das primeiras orquestras e filarmônicas, Holoman (2012) 

destaca as seguintes orquestras: 1) Orquestra que acompanhou a Opera Orfeo de 

Monteverdi, em 1607, na Itália (sinfônica em complexidade: 10 instrumentistas de 

cordas; sopros: trombones, trompetes, cornetas de madeira, duas flautas de bisel e 

um conjunto de instrumentos de teclado, harpas; e alaúdes); 2) A orquestra da corte 

de Louis XIV, em Versailles (França), intitulada 24 Violons du Roi; 3) Jean Baptiste 

Lully, chegando à corte em 1652, exigiu e recebeu um grupo menor e mais polido, o 

Petits Violons; 4) Os exercícios de collegium musicum, intitulado por Encontros 

Musicais Amigáveis, de Telemann e J.S. Bach (Alemanha), que atraiu cinquenta ou 
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sessenta músicos, estudantes e profissionais, duas vezes por semana para um café; 

5) A orquestra de jovens orfãs de Vivaldi, do Ospedale della Pietà, em Veneza (Itália), 

onde foi nomeado maestro de concerti em 1716, não era diferente em estrutura e 

capacidade da Orquestra de Lully, na França, mas, pela questão de gênero e idade, 

chamou bastante atenção.  

 

A primeira Orquestra Filarmônica, indiscutivelmente a primeira a oferecer temporadas 

contínuas de concertos múltiplos, foi a Sociedade Filarmónica de Londres, criada em 

janeiro de 1813 pelo mesmo J. P. Salomon, que trouxe Haydn para a Inglaterra, 

juntamente com o pianista Muzio Clementi e associados com ideias semelhantes 

(Holoman, 2012). 

 

A tabela a seguir oferece informações sobre as principais orquestras do mundo, desde 

o seu surgimento e local de atuação:  
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Tabela 2: As orquestras por data de fundação, segundo Holoman (2012, pp. 10-12) 

Ano Orquestra Local 
1781 Leipzig Gewandhaus Orchestra (Third) Gewandhaus (1981). Leipzig: 

Alemanha 
1808 Frankfurt Museumsgesellschaft 

concerts 
Alte Opera (Old Opera House; 1880). Frankfurt: 
Alemanha 

1813 Royal Philharmonic Financia projetos, mas não ocupa mais um 
espaço de concertos. Inglaterra: Londres. 

1815 Handel and Haydn Society, 
Boston 

Symphony Hall (1900) e outros locais históricos 
de Boston. Boston: EUA 

1828 Société des Concerts du 
Conservatoire, Paris (atualmente 
Orchestre de Paris) 

Salle Pleyel (1927); agendada para ocupar a 
Philharmonie de Paris, Parc de la Villette 
(2014). Paris: França 

1842 New York Philharmonic Avery Fisher Hall, Lincoln Center for the 
Performing Arts (1962). Nova Iorque: EUA 

1842 Vienna Philharmonic Grosser Musikvereinssaal (1870). Viena: 
Áustria 

1880 St. Louis Symphony Orchestra Power Hall (1925). St. Louis: EUA 
1881 Boston Symphony Orchestra Symphony Hall (1900). Boston: EUA 
1882 Berlin Philharmonic Orchestra Berliner Philharmonie (1963). Berlim: 

Alemanha 
1882 St. Petersburg Philharmonic 

Orchestra 
Great Hall (Bolshoi Zal) da Philharmonic 
Society (1839). São Petersburgo: Rússia 

1888 Royal Concertgebown 
Orchestra, Amsterdam 

Concertgebown (1888). Amsterdam: Holanda 

1891 Chicago Symphony Orchestra Hall (1904). Chicago: EUA 
1900 Philadelphia Orchestra Verizon Hall, Kimmel Center (2001). Filadélfia: 

EUA 
1904 London Symphony Orchestra Barbican Centre, London (1982). Londres: 

Inglaterra 
1911 San Francisco Symphony Louis M. Davies Symphony Hall (1980). São 

Francisco: EUA 
1918 Cleveland Orchestra Severance Hall (1931). Cleveland: EUA 
1919 Los Angeles Philharmonic 

Orchestra 
Walt Disney Concert Hall (2003). Los Angeles: 
EUA 

1926 NHK Symphony Orchestra, 
Tokyo 

NHK Hall (1972). Tóquio: Japão 

1930 BBC Symphony Orchestra Barbican Centre, London (1982). Londres: 
Inglaterra 

1936 Israel Philharmonic Orchestra 
(originalmente Palestine 
Orchestra) 

Mann Auditorium (1957), Tel Aviv. 
Tel Aviv: Israel 

1937 NBC Symphony Orchestra 
(dissolvida em 1954) 

NBC Studio 8-H, Rockefeller Center, New York 
(1933). Nova Iorque: USA 

1959 Academy of St. Martin-in-the- 
Fields 

Igreja de St. Martin-in-the-Fields, Trafalgar 
Square, London (1724). Londres: Inglaterra 
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Ano Orquestra Local 
1987 New World Symphony Sun Trust Pavilion, New World Center, Miami 

Beach (2011). Miami: USA 
1999 West-Eastern Divan Locais de turnê; com base em Sevilha, 

Espanha. Sevilha: Espanha 
2009 YouTube Symphony Orchestra Carnegie Hall (2009), Sydney Opera House 

(2011). Sydney: Austrália. 

 

2.3.2 Os componentes da orquestra 

 

Para além dos profissionais da orquestra, esta enquanto subsetor da indústria do 

espetáculo, isto é, aquela originada dentro do cânone da indústria criativa - indústria 

do espetáculo - indústria da música ao vivo - indústria da música clássica, que contaria 

com profissionais de apoio já anteriormente mencionados por Rutter (2016a), nesta 

seção serão apresentados os elementos que protagonizam o concerto no palco 

propriamente dito, ou seja, os músicos instrumentistas e o maestro.  

 

- Os músicos 

 

Para observadores, a profissão de músico pode parecer glamourosa comparável à 

vida de atletas, atores e celebridades do palco. No caso do músico, a realidade 

profissional é bem menos fantasiosa (Bennett, 2016, p. 44). Conforme o Sindicato dos 

Músicos Britânicos, todos os setores da performance musical são altamente 

competitivos, pois há muita informalidade e poucas oportunidades de trabalho 

(Bennett, 2016). No caso do Reino Unido, é exigido um alto nível de desempenho 

desses sujeitos que, consequentemente, acabam necessitando de habilidades 

adicionais e de apoio para sustentar a escolha de sua profissão (Bennett, 2016).  

 

Segundo Salazar (2015), o músico tem várias possibilidades de atuação, dentre as 

quais destaca: 1) seguir na área acadêmica (realizar o curso de graduação em música) 

e, posteriormente, dedicar-se a um programa de pós-graduação; 2) ingressar no 

serviço público mediante concurso ou seleção públicos para compor uma orquestra, 

banda ou coro; ser funcionário de emissora de rádio, televisão ou estúdio de gravação; 

3) prestar serviços a orquestras, coros e bandas; 4) lecionar em aulas particulares ou 

em entidades públicas ou particulares. 
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No entanto, em termos da indústria da música e do retorno financeiro que a atividade 

proporciona aos músicos, Salazar (2015) tipifica o músico de acordo com a seguinte 

classificação: amador, semiprofissional e profissional. Nessa lógica, o músico amador 

é o sujeito que tem outra profissão e atua na música por hobby ou passatempo, de 

modo remunerado ou não. Paralelamente, o músico semiprofissional é o sujeito que, 

além da música, necessita de outra atividade profissional para manter a sua 

subsistência8. E, por fim, o músico profissional é o indivíduo que tem a música como 

protagonista de seus compromissos profissionais e se sustenta, única e 

exclusivamente, por intermédio dela. É esse sujeito, o músico profissional 

(instrumentista de orquestra), que o presente estudo tem como foco. 

 

Bennett (2016) esclarece que a carreira musical é intensa e de curta duração. Dentre 

as razões que contribuem para o desgaste de seus profissionais estão: os 

compromissos familiares, salários baixos e irregulares, trabalho esporádico, horas 

insociáveis, períodos prolongados de viagem, gerenciamento de múltiplos empregos 

e lesões corporais (como, por exemplo, tendinites, problemas de coluna, entre outras).   

 

Holoman (2012) explica que, durante grande parte da história da orquestra, o salário 

dos músicos foi pago por honorários ou por salários irrisórios, e por múltiplos 

empregadores. Desigualdades são construídas na própria música, quando os 

violinistas tocam quase todos os compassos, enquanto os trompetistas podem ter, em 

um trabalho de Haydn ou Schubert, apenas algumas notas, de forma que o trabalho 

pode se tornar bem repetitivo (Holoman, 2012). 

 

Por tradição, os músicos eruditos realizam a formação técnica em seus instrumentos 

nas escolas de música e conservatórios estabelecidos, para, posteriormente, 

integrarem profissionalmente as orquestras e casas de ópera por todo o mundo (Nettl, 

1995). No que se refere ao processo de seleção para ingresso nas orquestras, 

atualmente, as orquestras seguem uma política de audição “cega”, em que, pelo 

menos nas primeiras etapas do processo seletivo, o instrumentista fica atrás de um 

biombo enquanto uma banca composta por diretor musical, gerente geral e 

instrumentistas de renome avaliam os candidatos (Holoman, 2012). 

                                                
8 Apesar de Salazar (2015) defender essa crença, na minha opinião, o músico semiprofissional é aquele 
que pode atuar na música de modo remunerado, mas ela não é a sua principal área de qualificação. 
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Os músicos de orquestra exercem uma gama diversificada de papéis fora do cenário 

orquestral e relatam uma falta inicial das habilidades necessárias para gerenciar os 

papéis de orquestra e outros (Bennet, 2016). Muitos músicos tocam em orquestras 

como parte de carreiras associadas ao ensino, negócios e trabalho comunitário, além 

de muitas vezes possuírem qualificações formais em outros campos profissionais 

(Bennet, 2016).  

 

- O regente 

 

O(a) maestro(a)9 contemporâneo(a) é o paradoxo central dos assuntos da orquestra: 

a personificação do conjunto em virtude de sua tarefa artística, que é distinta dos 

demais músicos, pois consiste em planejar e liderar os concertos (Holoman, 2012). 

De um modo geral, a expectativa sobre as ações do(a) maestro(a) é que este(a) 

ensine jovens e adultos como uma espécie de guardião(ã) da tradição e sacerdote, 

cultivando a filantropia e exalando carisma como porta-voz de uma suposta alta 

cultura (Holoman, 2012). 

 

É praticamente um senso comum escutar que os regentes, em especial os 

profissionais, devam alcançar o pódio após explícita demonstração de competência 

técnica, artística e ética. 

 

Nettl (1995, p. 76) argumenta que um caminho natural para se tornar regente (no 

mundo da música não acadêmica) é ter se sobressaído como instrumentista, no caso 

da regência sinfônica, ou na condição de cantor, no caso da regência coral. O autor 

cita exemplos de bons violinistas (como Zubin Mehta) e violoncelistas (como Arturo 

Toscanini) e até mesmo instrumentistas extraordinariamente talentosos, como 

Mstislav Rostropovich, Alexander Schneider e Pablo Casals, os quais passaram a 

reger nos últimos anos de suas carreiras.  

 

Do ponto de vista técnico-musical, fica evidente que regentes devem apresentar uma 

agilidade mental excepcional, a fim de reduzir dúzias de linhas da partitura em duas 

mãos, uma escuta para realizar ajustes quase que simultâneos à sua escuta, além de 

                                                
9 Seguindo o costume italiano, em várias partes do mundo é muito mais frequente usar o termo 
“maestro” do que “regente” para designar aquele ou aquela que dirige uma orquestra. 
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uma capacidade de memorização do extenso repertório que é apresentado em cada 

temporada de uma orquestra (Holoman, 2012).  

 

2.4 O concerto 

 
Em uma sala de concertos, duas mil pessoas se 
acomodam em seus assentos e um silêncio intenso cai. 
Cem músicos trazem seus instrumentos para a 
apresentação. O maestro levanta a batuta e, após alguns 
instantes, a sinfonia começa. Enquanto a orquestra toca, 
cada membro do público sentado sozinho, a ouvir a obra 
do grande compositor morto (Christopher Small, 1998, 
tradução da autora). 

 

A origem 

 

A citação supracitada contextualiza a atmosfera que é apresentada em um concerto. 

Para a presente pesquisa, a definição do termo concerto10 adotada é aquela que se 

refere a toda apresentação musical pública realizada por uma orquestra (Sadie in 

Dicionário Grove de Música, 1994, pp. 211-213). 

 

                                                
10 As apresentações na corte, por músicos empregados, têm uma história inicial longa e obscura. Nos 
séculos XVI e XVII, as apresentações eram feitas em caráter particular, durante reuniões de academias 
ou de collegia musica, alguns abertos a convidados. Na Inglaterra, a prática dos concertos teve início 
no final do século XVII, habitualmente numa taverna ou numa residência particular; o mais antigo 
desses eventos de que se tem registo foi o Mitre Inn, de Londres, em 1664. Entre alguns dos primeiros 
e bem conhecidos promotores de concertos incluem-se John Banister, que deu concertos por 
assinatura em Londres a partir de 1672, e Thomas Britton, cujos concertos em Clerkenwell datam de 
1768. A proliferação, no século XVIII, das sociedades musicais, abertas a membros, convidados e 
visitantes, levou um grande incremento da realização de concertos. Davam-se concertos nos parques 
públicos de Londres; os concertos Bach-Abel (1765) e Concert of Ancient Music (1776) são duas das 
mais conhecidas entre as muitas séries londrinas. Na França, os mais importantes entre os primeiros 
concertos foram os apresentados pelo Concert Spirituel durante a Quaresma, quando a ópera ficava 
fechada; essa série, iniciada em 1725; foi importante até a Revolução Francesa, apesar do Concert 
des Amateurs (mais tarde Concert de la Loge Olympique) já adotar uma visão mundial mais avançada. 
Na Alemanha, a atividade de concertos começou logo no início do século XVIII, em Frankfurt, 
Hamburgo e, especialmente, Leipzig, onde os concertos Gewandhaus, fundados em 1781, se 
desenvolveram a partir de uma série anterior. O primeiro concerto de que se tem notícia na América do 
Norte ocorreu em Boston, em 1731; logo seguiram-se séries em Filadélfia e Charleston. No século XIX, 
as séries de concertos mais conhecidas eram organizadas por instituições como a Gesellschaft der 
Musikfreunde, de Viena (1801), a Philharmonic Society, de Londres (1813) e a Société des Concerts 
du Conservatoire, em Paris (1828); mas numerosos concertos eram organizados por grupos rivais, 
associações menores e instituições, tais como as associações corais (p. ex., a Singakademie de Berlim, 
1791, ou a Sacred Harmonic Society, de Londres, 1832). Séries de concertos mais populares, como os 
Promenade Concerts, Londres (1895), evoluíram mais para o fim do século XIX. No século XX, as 
tradições do século XIX tiveram ampla continuidade; o padrão predominante na maior parte das 
grandes cidades é o de uma orquestra local (frequentemente com um coro amador a ela ligado) que 
dá concertos regulares (às vezes organizados em séries por assinatura, concentradas em uma sala de 
concertos). 
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De acordo com Goehr, até o século XVIII, a prática da música erudita tomava 

diferentes funções para corresponder às várias atividades sociais, desde acompanhar 

casamentos, funerais, cerimônias militares e etc. (Goehr, 1992, p. 124). De acordo 

com essa autora, foi na transição do século XVIII para o século XIX que a música, por 

influência dos ideais iluministas11 e necessidades das artes plásticas, deixou de 

ocorrer em função de eventos e passou a ser, ela mesma, um evento social. A sala 

de concerto tornou-se um cenário ideal para a apreciação de música erudita. 

 

Em conformidade com a obra intitulada A História da Música Ocidental, no capítulo 

referente ao concerto público, Burkholder, Grout e Palisca (2010) afirmam que, 

durante o século XVIII, concertos públicos e séries de concertos surgiram em muitas 

cidades ao lado de concertos e academias privadas, pois eram realizados para ricos 

patronos e clubes individuais. Os concertos privados eram encomendados por 

patronos aristocráticos que cobriam todos os custos (Burkholder et al., 2010). Por 

outro lado, os concertos públicos geralmente eram empreendimentos lucrativos, já 

que ingressos eram vendidos (Burkholder et al., 2010). 

 

Atualmente, é comum que concertos sejam programados e feitos, em sua totalidade, 

com um único estilo de música, como obras orquestrais, música de piano, música de 

câmara ou vocal, entre outras. Contudo, os concertos no século XVIII e no início do 

século XIX, públicos ou privados, apresentavam tipicamente uma variedade de 

gêneros vocais e instrumentais para vários grupos, como os concertos de “Pop” que 

fazem atualmente. 

 

A atmosfera do concerto 

 

No tocante ao cenário do concerto, Lehmann (1998) se alia com a citação inicial desta 

seção (Small, 1998). Aquele autor se refere à entrada dos músicos pouco a pouco no 

palco, sendo que os homens se vestem de casaca, as mulheres de traje de noite, cada 

                                                
11 Iluminismo: [com maiúscula] História, Filosofia movimento cultural e intelectual europeu, que se 
verificou sobretudo durante o século XVIII, caracterizado pela crença na razão como ferramenta válida 
para o progresso da humanidade e por uma atitude crítica perante as formas políticas e religiosas 
tradicionais; filosofia das luzes. (Fonte: Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: 
Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-03-30 09:43:53]. Disponível na Internet: 
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/iluminismo. 



 
25 

um se direcionando ao seu lugar específico, de acordo com a família de instrumentos 

a que pertencem, colocando-se de pé ou sentados à medida que lhes é pedido (Small, 

1998). A performance é acompanhada pelo público, de modo atencioso e em tom 

religioso, dentro do que é previsto em protocolo de concerto12. 

 

O local do concerto 

 

A ideia de um evento, que consiste inteiramente em uma performance musical, sem 

outra função social além de tocar e ouvir música, é uma performance moderna, assim 

como o prédio que é construído expressamente para abrigar um evento como esse 

(Small, 1998). A grande sala de concertos construída para a apreciação da música 

propriamente dita é uma criação do século XIX (Small, 1998).  

 

Pouquíssimas salas foram construídas no século XIX, e quase todas eram muito 

pequenas em relação aos tamanhos das salas atuais (Small, 1998). Isso significa que, 

praticamente, todas as obras musicais compostas antes do final do século XVIII ou 

início do século XIX, e muitas outras posteriores, estão fora de seu cenário original 

quando são tocadas em uma sala de concertos (Small, 1998). 

 

2.5 O público 

 

2.5.1 O conceito 

 

Para a presente pesquisa, entende-se o termo público como a audiência presente em 

tempo real em um espetáculo de artes performativas, no caso as apresentações de 

orquestra. 

 

                                                
12 O concerto de música clássica com orquestra é permeado de componentes não musicais, dentre 
elas gestos e movimentos que podem ser entendidos em forma de protocolo, ritual ou etiqueta do 
concerto. Essas convenções podem ser identificadas pelos momentos de entradas e saídas do palco 
por parte dos músicos, solistas, maestro, assim como o comportamento do público, desde a premissa 
da pontualidade para entrada no concerto, com a pena de ser impedido de entrar na sala em caso de 
atraso, até o silêncio durante a execução das peças, momento de bater palmas, atenção ao palco 
durante a performance, desautorização do uso de aparelho celular, registos em áudio, fotos ou vídeos 
durante a performance, entre outros. Ocasionalmente, em algumas apresentações, antes do concerto, 
um narrador ou gravação dá orientações sobre o cumprimento desse protocolo (ver Lehmann, 1998). 
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2.5.2 O público de orquestra 

 

Crawford et al. (2014), ao pesquisarem sobre a temática da plateia de uma orquestra 

e as relações entre música clássica e os padrões continuados de distinção, 

localizaram dentro do público investigado uma plateia de música clássica e uma outra 

plateia de cultura onívora. Esse público, legitimamente reconhecido como de música 

clássica, seria aquele idealizado pela concepção de práticas culturais do sociólogo 

francês Pierre Bourdieu. A escolha de ir a concertos estaria, segundo Bourdieu (2007), 

associado ao seu conceito de habitus:  
 
[...] um princípio gerador de práticas objetivamente classificáveis e ao mesmo tempo, sistema 

de classificação de tais práticas. Na relação entre as duas capacidades que definem o habitus, 

ou seja, capacidade de produzir práticas e obras classificáveis, além da capacidade de 

diferenciar e de apreciar essas práticas e esses produtos (gosto) é que se constitui o mundo 

social representado, ou seja, o espaço dos estilos de vida (Bourdieu, 2007, p. 162). 

 

Bourdieu (2007) defende que nada define melhor a classe social de um sujeito do que 

o seu gosto pela música. Nessa perspectiva, o público da música clássica tem sido 

associado com aquele grupo de indivíduos cujas características são: adultos ou 

idosos, de etnia branca, reformados e de classe média. Adicionalmente, os aspectos 

de quem comparece às apresentações, como a atividade em si, pode ser comparada 

ao costume de ir às missas católicas, o que requer de seus frequentadores uma série 

de conhecimentos prévios e específicos e padrões consagrados pelo tempo (Small, 

1998).  

 

No entanto, em contradição às ideias de Bourdieu (2007) e Atkinson (2011) percebe 

nos dias atuais a existência de uma cultura onívora que estimula os indivíduos a se 

interessar por diferentes estilos de arte e de coisas, de modo que as ideias de 

Bourdieu possam ser interpeladas, além de apresentar um posicionamento elitista e 

esnobe. Logo, essa perspectiva que acredita nessas suavizações, na diferença do 

gosto das classes, pode estar no topo das classes hierárquicas, em especial para 

aqueles que têm o mais alto nível de instrução (Atkinson, 2011). 
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2.6 O rapport 

 

2.6.1 A problemática em tratar do assunto 

 

No presente estudo, um dos maiores desafios foi encontrar um único termo que 

definisse a sensação vivenciada em momentos de extrema conexão, ligação e 

sintonia entre orquestra e público durante um concerto. 

 

Essa experiência pode ser tão impactante, que os indivíduos têm a necessidade de 

compartilhar com entes queridos a noção do tempo. No caso da audiência, esta pode 

se sentir como que parte da performance, quase como se estivesse mesmo a se 

apresentar junto com a orquestra, mesmo que, enquanto participante da plateia, pode 

guardar na memória um concerto realizado no passado. 

 

2.6.2 O termo 

 

O rapport é um vocábulo de origem francesa e, dentre os diversos significados que 

lhe são atribuídos, o que melhor evidencia o assunto tratado nesta investigação é 

aquele que confere a relação, ligação, nexo ou conexão13. 

 

2.6.3 O rapport à luz da psicologia 

 

Os psicólogos Tickle-Degnen e Rosenthal (1990), ao problematizarem acerca da 

conceituação do rapport, defendem que o rapport emerge na interação entre os 

indivíduos, portanto, não é um sinal de personalidade, mesmo que uma pessoa possa 

apresentar habilidade em desenvolvê-lo em situações distintas. O rapport acontece 

em meio à combinação de qualidades que surgem dos indivíduos durante a interação 

(Tickle-Degnen & Rosenthal, 1990). O rapport é evidenciado quando os indivíduos 

que o experimentam relatam que, ao se conectarem com as outras, sentiram uma boa 

interação ou química (Tickle-Degnen & Rosenthal, 1990). A essência da experiência 

                                                
13 Fonte: Rapport in Dicionário Infopédia de Francês - Português [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-
2019. [consult. 2019-04-11 08:16:28]. Disponível na Internet: 
https://www.infopedia.pt/dicionarios/frances-portugues/rapport). 
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do rapport é a interação, de maneira que se torna difícil separar as características dos 

elementos que a constitui (Tickle-Degnen & Rosenthal, 1990).  

 

2.6.4 Os elementos do rapport 

 

Para Tickle-Degnen e Rosenthal (1990), o rapport é uma estrutura dinâmica 

constituída por três componentes interligadas, nomeadamente atenção mútua, 

positividade e coordenação, como serão pormenorizadas nos parágrafos a seguir. 

 

A atenção mútua se manifesta quando há um intenso interesse recíproco no que o 

outro está a dizer ou fazer. Os indivíduos que participam da interação apresentam 

uma atenção direcionada ao outro, de modo que formam uma coesão e tornam-se 

unificados, por meio da expressão do envolvimento uns com os outros.  

 

A segunda componente essencial é a positividade e é por intermédio dela que os 

participantes do rapport têm a sensação de sintonia, amizade e/ou carinho mútuos. 

Apesar da positividade estar profundamente associada ao nível de envolvimento e 

atenção mútua, um alto nível dessa componente não resulta necessariamente em um 

alto nível de outra componente. A atenção mútua também pode ser negativa, como 

em situações em que adolescentes se confrontam em combate verbal, ou positivo, 

como quando os meninos se envolvem em brincadeiras amigáveis.  

 

A terceira e última componente essencial do relacionamento é a coordenação, 

aspecto em que os termos equilíbrio, harmonia e “em sincronia” emergem da 

interação. Em situações interpessoais, os participantes transmitem uma imagem de 

equilíbrio, de regularidade e previsibilidade. Esse grau de coordenação 

comportamental na interação social informal tem sido descrito através de analogias, 

como as ações suaves de uma equipe atlética que funciona bem (Altman & Taylor, 

1973), ou o ritmo e a sincronização dos membros de uma orquestra (Scheflen, 2000). 

 

2.6.5 As estratégias para construir o rapport 
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No intuito de apresentar as bases para se construir o rapport, especialistas na área 

da comunicação e resolução de conflitos14, Neil Katz, Lawyer e Sweedler esclarecem 

que o pacing15 é essencial para o estabelecimento do rapport (Katz, Lawyer, & 

Sweedler 2011). Aquele que deseja criar uma relação com o outro, ao estimulá-lo, 

está a dizer: “Eu sou como você”, “estamos em sincronia”, “Você pode confiar em 

mim” (Katz et al., 2011). Para Katz et al. (2011), por meio do pacing, é possível aceder 

ao mundo do outro e estabelecer um relacionamento consciente e inconsciente, em 

que é possível se espelhar ou se corresponder.  

 

O pacing, enquanto mola propulsora do rapport, minimiza as diferenças e harmoniza 

a experiência e os valores. Ao mesmo tempo, acentua as semelhanças e reduz as 

diferenças, de maneira que a compreensão e o relacionamento são intensificados 

(Katz et al., 2011).  

 

As estratégias específicas do pacing e, consequentemente, da construção do rapport 

ocorrem como vêm a seguir (Katz et al., 2011): 

 

1) Postura corporal: igualar a postura corporal com a do outro. Por exemplo, andar 

de um lado para o outro é a forma mais comum, no entanto, modos mais sutis 

como inclinar a cabeça ou deslocar a posição da mão são mais eficazes que 

movimentos bruscos, como um cruzar de pernas. 

2) Movimento: realizar um movimento que coincida com o movimento do outro, 

como, por exemplo, combinar um aceno de cabeça com um movimento da mão. 

Movimentos de mão e braço também podem ser combinados, mas apenas 

quando é a sua vez de falar. 

 

3) Padrões da Voz: adequar o tom, ritmo e timbre da voz é possivelmente a 

técnica de pacing mais poderosa, principalmente porque a maioria das pessoas 

                                                
14 A resolução de conflitos pode ser vista como uma abordagem para relações pacíficas entre 
indivíduos, grupos e nações. A orientação para a mudança social ajuda a garantir que tanto os 
processos de resolução de conflitos quanto os acordos que promovem a paz sejam informados pela 
consciência de justiça e justiça (Katz, 1989). 
15 Este termo de origem inglesa, no contexto do estudo, corresponde à estimulação (origem na área da 
medicina). Fonte: Pacing in Dicionário Infopédia de Inglês - Português [em linha]. Porto: Porto Editora, 
2003-2019. [consult. 2019-04-13 10:48:36]. Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-
portugues/pacing. 
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não percebe as características de sua própria voz. Ajustar o ritmo da fala talvez 

seja o recurso mais fácil de usar sem ser notado, por exemplo: se outro estiver 

zangado e falar em voz alta e rápida, deve-se igualar o padrão vocal à realidade 

do outro, combinando o volume da voz e a frequência para obter o rapport. 

 

4) Respiração: combinar a própria frequência de respiração com a frequência de 

respiração da outra pessoa.  

 

5) Sistema representacional: corresponder ao sistema representacional do outro, 

ou seja, perceber as características que o outro utiliza na conversação. Se o 

outro apresentar uma comunicação mais visual, deve-se combinar o visual, ou, 

quaisquer que sejam os predicados estabelecidos pelo outro, eles devem ser 

combinados para estabelecer empatia com o outro. 

 

6) Linguagem: fazer uso das mesmas palavras utilizadas pelo outro também 

ajudam a desenvolver o rapport.  

  

7) Valores/Crenças: ajustar-se às crenças ou valores apresentados pelo outro. 

 

8) Emoção: colocar-se no lugar do outro (em relação ao sentimento) ou em 

concordância, por meio do uso de palavras sensíveis que descrevam os outros 

sentimentos, independentemente de as palavras serem explicitamente 

declaradas pelo outro, permitindo a sensação de estar “em sincronia”. 

 

9) Conteúdo: assemelhar-se com o teor da comunicação de outra pessoa. 

 

O rapport é necessário na comunicação para estabelecer confiança, cooperação, 

acordo, compreensão compartilhada e uma sensação de bem-estar (Katz et al., 2011). 

  



 
31 

CAPÍTULO 3 – O ESTADO DA ARTE 

 

3.1 Introdução 

 

Neste capítulo serão discutidos os assuntos que ajudam a responder às questões da 

referida investigação: a música e sua importância, nomeadamente aquela executada 

em apresentações com orquestra; a experiência do concerto, o perfil dos sujeitos 

envolvidos e suas percepções; indicadores do rapport enquanto estratégia e impacto. 

 

3.2 A música e seus diferentes significados e funções 

 

Em busca da clareza sobre o rapport enquanto objeto de estudo científico, ou seja, 

fenômeno, esta investigação partiu do princípio de que música não é apenas um 

conjunto de sons. Desse modo, o conceito utilizado foi o de musicking, cunhado por 

Christopher Small, que considera a música uma ação, um verbo legítimo e não um 

substantivo16. Esse conceito ilumina toda a fundamentação teórica deste trabalho. 

 

Para evidenciar a sua crença acerca do musicar (musicking), o referido autor 

exemplifica essa ideia por meio dos cenários a seguir (Small, 1998): 

 

- Duas mil pessoas sentadas em silêncio em uma sala de concertos e cem músicos 

com os seus instrumentos no palco;  

- Alto-falantes ligados em bom tom em um supermercado;  

- O som emanado pelas vozes e palmas de cinquenta mil pessoas durante um show 

de música;  

- Um jovem a escutar seu walkman enquanto caminha pela rua; 

- Um organista a tocar no culto da igreja; 

- O canto patriótico de homens e mulheres durante um comício político; 

- O solo da personagem principal da ópera no clímax da peça em uma sala de 

concerto; 

                                                
16 Evidencia a substância, a natureza do que é designado pelo nome que modifica. Fonte: substantivo 
in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 
2019-06-06 09:34:55]. Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/substantivo 
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- O cantarolar matinal da dona de casa enquanto faz a cama. 

 

Os exemplos anteriormente citados configuram, de modo explícito, o entendimento de 

Small (1999) sobre o fato de a música não ser um objeto e sim uma ação que as 

pessoas realizam.  

 

Em harmonia com as ideias de Small e ainda à luz da sociologia da música, Katharine 

Ellis também sustenta que o conceito de música não está relacionado apenas com um 

conjunto de sons. A autora entende que o gosto e a valorização atribuídos à música 

são gerados pela formação dos indivíduos, os diferentes tipos de conexões que a 

própria música promove e o estilo musical em questão (Ellis, 2009).  

 

Antoine Hennion, firmado nas ideias da sociologia da cultura, percebe a música e seus 

diversos gêneros17 como uma forma de expressão do gosto18, assim como, por 

exemplo, na gastronomia há o gosto pelo vinho e no esporte há o gosto pelo futebol 

(Hennion, 2011). Igualmente sobre o gosto, Hennion o interpreta como uma forma 

pela qual o homem estabelece relações com o mundo. Os apreciadores ou amantes 

da arte são indivíduos ativos e hábeis em metamorfosear objetos, obras de arte e 

performances em gosto (Hennion, 2011). Concomitantemente, o ato de gostar de algo 

oportuniza uma reflexão de modo apropriado e coletivo, que resulta na produção de 

um repertório de saberes dos assuntos que o sujeito admira (Hennion, 2011).  

 

É importante notar que, para a área da sociologia da música, o elemento protagonista 

não é a música e sim a pessoa que a experimenta. Em outras palavras, o assunto 

principal da referida matéria é sobre os sujeitos e as suas formas de estruturar a 

experiência musical, desde o modo como a música é produzida, realizada, consumida 

e percebida (Ellis, 2009). 

 

                                                
17 fr. gendre; ing. Genre. De forma geral, designa formas consolidadas de composição como o rock, o 
jazz, o lírico ou o sinfônico. De maneira mais restrita, pode indicar uma variedade de estilos e correntes 
musicais que comungam de certa identidade entre si. Fonte: Dourado, Henrique Autran. Dicionário de 
Termos e expressões da música/Henrique Autran Dourado. São Paulo: Ed. 34, 2004. 384 p. 
18 Agrado; prazer; satisfação. Fonte: Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto 
Editora, 2003-2019. [consult. 2019-06-06 16:40:58]. Disponível em: 
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/gosto 
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Nesse mesmo sentido, a socióloga Tia DeNora, em sua obra intitulada Music in 

everyday life (DeNora, 2004), corrobora as ideias de Ellis (2009) quando afirma que a 

música, à medida que é realizada, tanto ao vivo quanto gravada, serve para organizar 

as pessoas. 

 

A música é capaz de levar as pessoas de um estado para o outro, como, por exemplo, 

uma pessoa sentada que se levanta para dançar ao ouvir uma música, ou um 

indivíduo que está a caminhar e passa a escutar em sua mente uma melodia (DeNora, 

2004). A autora reconhece na música um veículo cultural, como uma espécie de 

bicicleta ou trem que está a passar e pode ser alcançado em qualquer ponto (DeNora, 

2004). Na vida cotidiana, a música atual, como um dispositivo de ordenação coletiva, 

pode ser utilizada mesmo que de modo involuntário, como um meio de coordenar 

sujeitos potencialmente diferentes (DeNora, 2004). 

 

De acordo com a Antropologia, a relação entre o homem e a música não nasce de um 

mero acaso. O antropólogo e etnomusicólogo, Alan Merriam, defende que a música 

desempenha diferentes funções na vida do ser humano. Ele atribui as seguintes 

funções à música (Merriam, 1964): 

 

1. Função de Expressão Emocional: liberação dos sentimentos, revelados ou não 

revelados no discurso das pessoas; 

 

2. Função de Prazer Estético: apreciação estética na perspectiva do criador ou 

daquele que contempla a obra de arte; 

 

3. Função de Divertimento: missão de entreter e divertir, não somente o público, mas 

também aquele que a executa; 

 

4. Função de Comunicação: transmissão de informações àqueles que compreendem 

a linguagem, seja por meio da emoção nela contida, ou algo similar à emoção dentro 

do idioma musical; 

 

5. Função de Representação Simbólica: simbologia de aspectos da vida (por ex: 

elementos da natureza, de objetos e etc.); 
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6. Função de Reação Física: resposta física do seu uso na sociedade, estimular e 

modificar o comportamento físico de grupos de pessoas; 

 

7. Função de Impor Conformidade à Normas Sociais: corresponde às músicas de 

controle social que têm grande importância na sociedade; 

 

8. Função de Validação das Instituições Sociais e dos Rituais Religiosos: a música é 

utilizada em situações sociais ou religiosas; 

 

9. Função de Contribuição para Continuidade e Estabilidade da Cultura: pode ser 

observada a partir do momento em que a música oportuniza expressão emocional, 

prazer estético, entretenimento, comunicação da emoção, incitamento à resposta 

física, conformidade às normas sociais, legitimação das instituições sociais e rituais 

religiosos, favorecendo a continuidade e a estabilidade da cultura; 

 

10. Função de Contribuição para a Integração da Sociedade: criação de um ponto de 

solidariedade ao redor dos indivíduos de uma sociedade, de modo a tornar-se parte 

dela.  

 

Por outro lado, para professor na área de estudos em performance musical John Rink, 

a área da Psicologia enquanto estudo da mente, da alma ou psique, se interessa pela 

música por entender que dos sons emerge significado e que esse fato convida as 

pessoas a interpretá-los. O referido autor entende que essa mesma lógica ocorre com 

os sons que são entendidos por música (Rink, 2009). O procedimento de dar sentido 

e respostas, fundamentado em uma experiência prévia e vivência obtida, é, em 

essência, aquilo que nos define como seres humanos e, consequentemente, como 

objeto de estudo para a Psicologia (Rink, 2009).  

 

De modo pontual, a disciplina psicologia da música, nos dias de hoje, se ocupa das 

seguintes questões: 1) compreensão, enquanto representação cognitiva - do tom e do 

ritmo, e da harmonia e melodia a partir deles; 2) desenvolvimento, competência e 

habilidade musicais; 3) processos que fundamentam o desempenho musical; 4) 

respostas emocionais e processos similares associados à audição musical (Sloboda, 

2007 apud Rink, 2009).  
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Sloboda assinala ainda que grande parte do trabalho da psicologia da música, nas 

últimas décadas, tem sido endereçado à música do canône da Europa ocidental, em 

especial àquelas do período barroco. 

 

Em uma área, aparentemente mais distante das artes - a Geografia -, trabalhos 

recentes evidenciam o valor da música. O especialista em geografia social Dominique 

Crozat, em seu artigo intitulado Jogos e ambiguidades da construção musical das 

identidades espaciais, contribui com o entendimento acerca dos usos da música e 

interpela sobre a sua quase ubiquidade e importância. O autor sustenta que um dos 

principais aspectos dos tempos atuais é o incremento sonoro ao qual estamos 

expostos. São sons muitas vezes desgastantes e que se tornam reflexo de uma 

sociedade mecanizada (Crozat, 2016).  

 

Em simultâneo, esse geógrafo social reconhece um cenário onde as pessoas escutam 

música em todo momento, fato oposto ao passado, quando o ouvir música estaria 

ligado à participação de eventos pontuais, como a ida ao teatro para ver um concerto. 

Apresentada nesse contexto, a música, por si própria, testifica as mudanças culturais.  

 

Assente na pluralidade de tratamentos que lhe são dados, Crozat, que acredita não 

estar só  nesse conceito, vislumbra uma estruturação da música a partir de seis ideias: 

1) A música é um condutor que permite experimentar os lugares; 2) A música obsequia 

uma série de modelos para a construção de identidades individuais e coletivas de 

modo espacial; 3) Ela atua na renovação do espaço em região ou território; 4) Ela 

interfere, sem qualquer preparação prévia, na relação de poder/espaço, e inculca a 

utopia do planejamento de espaços de forma humanizada; 6) Ela disponibiliza um 

aparelho agradável de marketing àquilo que é relativo ao espaço ou lugar (Crozat, 

2016). 

 

A apresentação das diferentes abordagens da música, seus significados e funções é 

necessária no presente estudo por oferecer um olhar multidisciplinar, que favorece a 

compreensão do fenômeno do rapport e da sua sustentação, que se efetiva enquanto 

objeto da área dos estudos em performance19 na música. 

                                                
19 Área do conhecimento essencialmente interdisciplinar, que sofre influência de várias áreas do saber, 
desde estudos de teatro, performance, sociologia, antropologia, comunicação, literatura, música, 
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3.2.1 A música clássica e a sua importância 

 

A música clássica20 tratada neste estudo não se refere apenas a um único período do 

cânone da história da música ocidental e sim a todo repertório e gêneros desde a 

música antiga até a música do século XXI, os quais as orquestras podem executar. 

Em especial, toma-se o repertório realizado pela orquestra selecionada enquanto caso 

estudado. 

 

De acordo com o acadêmico na área dos estudos em performance Erik Levi, o 

incremento do referido repertório, sobretudo do século XVIII até o século XXI, está 

relacionado às transformações políticas e econômicas em que essa música foi 

realizada e propagada para uma audiência bem mais ampla (Levi, 2009). 

 

Lawrence Kramer, na obra intitulada “Por que a música clássica ainda é importante?”, 

relata que, assim como ver um filme, a escuta imaginativa desse tipo de música cria 

a imagem de um grande anel, que se inicia e se encerra com sentimentos, capazes 

de transmutar e esclarecer o que é sentido à medida que a música avança. Nesta hora 

o autor defende a ideia de que a música clássica tem efeitos inigualáveis: primeiro 

porque torna a emoção palpável e amplia a subjetividade dos indivíduos para além do 

self21; e segundo porque a música isola as razões e contextos dos sentimentos 

particulares e faz com que eles pareçam sempre momentos especiais (Kramer, 2009).  

 

Por outro lado, Kramer reconhece que esse tipo de música requer um pouco mais de 

cuidado na escuta daqueles que a apreciam, pois exige uma audição mais atenta, 

conhecimentos especializados e uma certa contextualização histórica, ao contrário do 

jazz, que é hábil em verter, quase que de modo instantâneo, a sua linguagem em 

deleite (Kramer, 2009). 

 

                                                
filosofia, estudos de dança, estudos culturais, geografia, psicologia e teoria política e cultural, entre 
muitos outros. Fonte: Auslander (2008). 
20 Nesse caso também cabe a compreensão de “música clássica” simplesmente para fazer referência 
à música que funciona como arte, em oposição ao entretenimento ou a alguma outra função auxiliar ou 
de fundo. Fonte: Jonhson (2002). 
21 À luz da psicologia, self é aquilo que define a pessoa na sua individualidade e subjetividade, isto é, 
na sua essência. Fonte: self (psicologia) in Artigos de apoio Infopedia [em linha]. Porto: Porto Editora, 
2003-2019. [consult. 2019-06-10 20:28:49]. Disponível em: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$self-
(psicologia) 
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Nesse sentido, Bourdieu e Darbel (2003), na obra intitulada O amor pela arte, defende 

que “a obra de arte considerada enquanto bem simbólico não existe como tal a não 

ser quem detenha os meios de apropriar-se dela, ou seja, decifrá-la” (Bourdieu & 

Darbel, 2003, p. 71). É a partir do argumento de que a música clássica exige um 

conhecimento prévio para provocar a fruição dos indivíduos que desejam apreciá-la, 

que Julian Jonhson explica que a música clássica, assim como toda forma de arte22, 

apresenta um discurso contraditório: ao mesmo tempo em que está relacionada com 

o imediatismo da vida cotidiana, não se apresenta nesse mesmo mundo de forma 

imediata (Jonhson, 2002).  

 

Em outras palavras, para este autor, a música clássica mostra características do dia 

a dia, de modo reelaborado e transformado. Jonhson prossegue com o 

questionamento de que até o termo “música clássica” é discutível, pois sugere uma 

reinvindicação de que seja universal. Ao mesmo tempo, destaca a sua distância do 

dia a dia das pessoas e faz com que elas não lhe atribuam o devido valor (Johnson, 

2002). 

 

Ainda de acordo com este acadêmico, nos dias atuais, o status da música clássica é, 

de certo modo, semelhante ao da religião, já que grande parte das pessoas acredita 

que sua origem está em um passado distante, mantendo-se como um objeto 

específico de uma época diferente. Contraditoriamente, por esse tipo de música 

apresentar um falso toque de novidade, eventualmente é bem-recebido por ser 

pomposo e relevante na perspectiva histórica (Johnson, 2002). 

 

Na sua ótica, o mundo da música clássica ainda é visto como um universo de pouco 

acesso à maioria das pessoas, sobretudo pelas práticas e rituais cerimoniosos que o 

separam do dia a dia. Assim como a religião, a música clássica permanece na 

sociedade até hoje alheia às exigências que a caracterizaram no passado (Johnson, 

2002). 

  

                                                
22 Entende-se por arte a expressão de um ideal estético através de uma atividade criativa. Fonte: arte 
in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 
2019-06-12 15:43:26]. Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/arte 
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3.2.1.1 O papel da orquestra e as suas apresentações 

 

A gestão orquestral e o compromisso social foram os assuntos tratados no primeiro 

evento do Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural (CEDDIC) da 

Unicamp23. De acordo com a Dra. Cintia Alireti, maestrina da Orquestra Sinfônica da 

Unicamp e idealizadora do evento, 

 
existe muita curiosidade sobre como se organiza uma orquestra e como se lidera os projetos 

para a melhoria social na região em que vivemos. Além das dificuldades administrativas e de 

planejamento artístico são desenvolvidos projetos de médio e longo prazos voltados à 

educação musical, formação de público e inclusão de crianças carentes... 24 (Alireti apud 

Sugimoto, 2015). 

 

Na fala dessa maestrina é possível perceber a importância da orquestra enquanto 

dispositivo de caráter social. Nesse momento é necessário colocar um parêntese para 

esclarecer a importância atribuída à frequência em apresentações com orquestra, 

tendo em vista o habitus, o doxa e o gosto, conceitos trabalhados pelo sociólogo 

francês Pierre Bourdieu. O referido autor entende por habitus o conjunto de 

disposições que geram e estruturam ações e comportamentos humanos, e que 

moldam toda a prática social (Bourdieu, 2007).  

 

Bourdieu acredita que essa ordenação do habitus passa despercebida e, ao ser 

internalizada, passa a ser algo incontestável. Em outras palavras, é como admitir, 

como muitas pessoas admitem em um senso comum, que frequentar apresentações 

de música clássica é uma coisa boa, pois se é clássico tem que ser bom. Esse tipo de 

discurso é conceituado por Bourdieu pelo termo doxa, que é utilizado para abordar 

questões dadas como certas no âmbito da vida social. A questão é que a imagem 

construída pelo habitus extrapola os mecanismos de socialização de um conjunto de 

                                                
23 Instituição que obteve a primeira colocação no ranking das melhores universidades da América 
Latina, divulgado em 18/07/2018 pela revista Britânica Times Higher Education (THE). Fonte: 
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2018/07/18/unicamp-fica-em-primeiro-lugar-no-
ranking-de-melhores-universidades-da-america-latina-pela-2a-vez-seguida.ghtml acedida em 
20/10/2018 Acedido em: 05 jan. 2019. 
24 Sugimoto, 2015. Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2015/03/24/orquestras-
sinfonicas-brasileiras-e-o-seu-papel-social acedida em 10/07/2016 Acedido em: 06 abr. 2016. 
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práticas, pois esbarra nas relações existentes de poder entre as classes sociais, em 

forma de distinção prática e mantida. Bourdieu se ancora nesse conceito para justificar 

o gosto pela música clássica, assim como pela culinária ou vinho. É um habitus de 

classe, um parâmetro que diferencia os sujeitos pertencentes à alta ou à baixa cultura 

(Bourdieu, 2007).  

 

Mas, até que ponto essa pseudo sentença bourdiniana sobre a música clássica, 

considerada um habitus de classe e fator distintivo, é legítima nos dias atuais? 

 

Um olhar mais amplo e diverso sobre o papel da orquestra e a adesão do público às 

suas apresentações é fornecido por Alan Gilbert25. Ex-maestro da Orquestra 

Filarmônica de Nova Iorque, numa entrevista concedida ao jornal diário nacional 

britânico The Guardian26, Gilbert assumiu que o desafio em unir todas as 

particularidades do trabalho de uma orquestra e alcançar uma nitidez sobre o seu 

retrato e compromisso é cada vez maior nos dias de hoje (Gilbert, 2015).  

 

Para este maestro, a música clássica e as apresentações de orquestra representam 

uma ferramenta poderosa para a educação e mudança social, de modo que o 

questionamento não é se a orquestra, por meio de suas ações, é importante e sim 

como ela pode atuar. A orquestra, mediante seus músicos, é dotada de um talento 

que exorbita tocar notas ou melodias. A orquestra toca a vida daqueles que a rodeiam. 

Nessa perspectiva, as pessoas não devem ter apenas acesso, mas estarem expostas 

a esse equipamento de mudança social em suas respectivas comunidades (Gilbert, 

2015).  

 

Esse maestro reconhece o caráter mítico dessa arte do espetáculo e os atores 

envolvidos, porém, considera vital que a plateia sinta a humanidade dos músicos por 

meio de seu entusiasmo e corações abertos, que fluem no palco (Gilbert, 2015).  

 

Nessa mesma lógica apresentada por Gilbert (2015), o acadêmico Fernando da Costa 

pondera que mesmo que a orquestra, com o passar do tempo, seja reconhecida como 

                                                
25 Disponível em: https://www.alangilbert.com/en-us Acedido em: 13 nov. 2017. 
26 Disponível em: https://www.theguardian.com/music/2015/apr/15/alan-gilbert-orchestras-in-the-21st-
century-a-new-paradigm Acedido em: 05 mai. 2017. 
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um dispositivo potente de participação (enquanto prática coletiva da música), ela 

estaria sendo aproveitada na sua total potencialidade. Costa indica que as orquestras 

de integração27 podem, nessa base, cumprir a função de afeição e emoção (Costa, 

2012).  

 

O diretor da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo (OSUSP) – Edson 

Leite, num trabalho sobre a cultura e a extensão universidade mediadas por esta 

entidade, lembra que as orquestras profissionais, quando desempenham o seu papel 

em conformidade com os princípios que regem a sua sociedade ou comunidade, bem 

como conseguem apresentar uma cultura musical de referência, provocam o 

incremento de sua identidade e a projeção em relação às demais orquestras (Leite, 

2012).  

 

A pesquisadora Ana Cláudia Morais, ao estudar sobre a prática musical da Orquestra 

Sinfônica da UFRN, destacando a sua formação em música enquanto grupo de 

performance, refere-se à sua dinâmica de ensaios e à aprendizagem colaborativa 

entre os alunos músicos, assim como à formação musical do público participante dos 

concertos didáticos (Morais, 2013).  

 

3.2.1.1.1 As apresentações de música clássica com a finalidade de formação de 

público 

 

Um estudo, em nível de mestrado, realizado no Brasil, sobre a relação das práticas 

de comunicação integrada na Orquestra do Estado do Mato Grosso e a formação de 

públicos para música clássica, Protásio Barbosa Júnior declara que, assim como as 

orquestras de diferentes lugares, países e portes, como as Filarmônicas de Berlim e 

Nova Iorque, e, até mesmo, no Brasil, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, 

a Orquestra do Estado do Mato Grosso, liderada pelo maestro Leandro de Carvalho, 

alterou o padrão das apresentações de música clássica ao introduzir instrumentos 

folclóricos do Mato Grosso na atuação dos instrumentos considerados eruditos 

(Barbosa Júnior, 2013).  

 

                                                
27 Orquestras com o objetivo de inclusão social (Costa, 2012). 
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Nessa mesma direção, a Orquestra Filarmonia das Beiras, que tem por missão a 

formação de públicos, conforme a programação das suas temporadas, estímulos 

durante as apresentações e o impacto que as apresentações geram nos presentes, 

segue em consonância com os aspectos que Barbosa Júnior investiga. Portanto, é 

possível constatar que formar público é uma ação importante para as orquestras. Por 

outro lado, o que seria uma apresentação com orquestra cuja finalidade é formar 

público? Quais ingredientes a orquestra teria e que a difere das demais? 

 

Neste estudo, optou-se por entender o concerto com a finalidade de público como 

sendo toda apresentação da orquestra direcionada às pessoas que nunca assistiram 

a um concerto, são pouco assíduas ou vão por arraste, ou seja, acompanhando a 

família e/ou conhecidos. Geralmente, o repertório dessas apresentações é entendido 

pelos profissionais como música light (porque não requer uma preparação prévia para 

ser apreciada), ou, ainda pode estar associada aos estilos não eruditos28. Essas 

designações têm sido, no entanto, investidas de significados diversos (às vezes 

concorrentes ou mesmo contraditórios) e têm mudado ao longo do tempo. Duas 

dimensões permitem uma abordagem de música erudita enquanto categoria do século 

XX: a sua condição técnica, assente na primazia da transmissão escrita, com regras 

formais, gêneros, estilos e genealogias próprias; e a rede social que a estrutura e 

autonomiza, ou seja, as modalidades de criação, transmissão e recepção, as formas 

de sociabilidade específicas, as quais englobam as relações estabelecidas com o 

poder e as instituições que a configuram, sejam elas de aprendizagem 

(conservatórios), de difusão (teatros de ópera, salas de concerto) ou de legitimação 

(prêmios, crítica musical)29.  

 

No contexto do Reino Unido, a especialista em estudos de públicos, Sarah Price, 

numa tese que foi produto de um Prêmio de Doutorado Colaborativo de três anos entre 

a Universidade de Sheffield e uma orquestra regional britânica, a sinfônica da cidade 

                                                
28 Em Portugal, as denominações música erudita, música séria ou música clássica são geralmente 
empregadas para delimitar uma categoria estética histórica e social em oposição à música popular ou 
à música ligeira 
29 Fonte: Sá, V. D. (2010). Música Erudita. In S. C. Branco (Coord.), Enciclopédia da música em Portugal 
no século XX (pp. 854-855). Lisboa, PT: Temas e Debates Círculo Leitores. 
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de Birmingham (CBSO), pesquisou sobre o engajamento do público de arte30 e de 

entretenimento31. Price argumenta sobre uma certa natureza populista. É necessário 

destacar que, nesse trabalho, o termo populista não traz um juízo de valor enquanto 

conceito relacionado ao populismo32, mas diz respeito à programação que tem em 

vista a captação de novos públicos através de programas mais curtos e mais 

apelativos ao grande público. Price esclarece que, apesar desse tipo de programação 

da temporada de uma orquestra ser criticado pela mídia convencional, pois pode 

banalizar a música clássica, é utilizado na esperança de cativar novos públicos não 

habituados com esses tipos de apresentação (Price, 2017). 

 

Nessa perspectiva, essas apresentações com finalidade de formar públicos teriam em 

comum as seguintes características: 1) uso de repertório familiar ao público; 2) uma 

certa quebra na etiqueta de concerto33; 3) uso de narrador para explicar sobre as obras 

musicais (Dobson & Pitts, 2011). No entanto, não está claro se o objetivo final do 

desenvolvimento populista da audiência é separar as pessoas em função da 

complexidade de repertório dos concertos, ou se as organizações artísticas estão 

realmente interessadas em ter uma diversidade de públicos em função dos conteúdos 

programáticos que oferecem (Price, 2017). 

  

                                                
30 Expressão de um ideal estético através de uma atividade criativa. Fonte: arte in Dicionário infopédia 
da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-06-22 21:41:33]. 
Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/arte 
31 Aquilo que serve para distrair ou para ajudar a passar o tempo. Fonte: entretenimento in Dicionário 
infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-06-22 
21:47:17]. Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/entretenimento 
32 Política doutrina ou prática política que procura ganhar vantagens como apelo às reivindicações ou 
preconceitos amplamente disseminados entre a população. Geralmente, faz a distinção entre dois 
grupos antagónicos: um, virtuoso e maioritário – o povo –, que exalta e diz defender; outro, minoritário 
e apontado como fonte dos problemas gerais, que pretende combater. Fonte: populismo in Dicionário 
infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-06-23 
17:28:49]. Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/populismo 
33 Apesar de estar sendo flexibilidado nas últimas décadas, o senso comum entende que a etiqueta do 
concerto é uma lista de recomendações que deve ser seguida pelo público frequentador dessas 
apresentações, tais como: 1) Código de vestimenta: trajar roupas elegantes; 2) Protocolo para chegar 
entre 5 a 10 minutos na sala de concerto, pegar a nota de sala, sentar, encerrar qualquer tipo de 
conversa e desligar aparelhos eletrônicos com a diminuição das luzes para o início da apresentação; 
3) Independente do nível de entusiasmo durante a performance, evitar se movimentar, dançar ou 
levantar; 4) Manter-se em silêncio; 5) Evitar comer, beber ou fumar. Concertos em lugares externos ou 
ao ar livre apresentam uma atmosfera mais descontraída do que os que acontecem em espaços 
interiores, no entanto, falar ou fazer ruídos durante as apresentações continua a ser considerado 
inadequado. Fonte: Davidson, J. W. (2008). The social in musical performance. In: Hargreaves, D. J. & 
North, A. C. (Eds), The social psychology of music (pp. 209-226). Oxford, UK: Oxford University Press. 
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3.3 O concerto enquanto experiência 

 

3.3.1 A audiência e o seu perfil 

 

Um inquérito realizado em 2008 sobre a participação do público em artes nos Estados 

Unidos (SPPA - Survey of public participation in the arts) completou o sexto estudo da 

National Endowment of the Arts (NEA) sobre participação artística nos últimos 26 

anos, realizado pelo US Bureau of the Census. Na ocasião foram coletados dados de 

participação em eventos ou apresentações artísticas de mais de 18.000 adultos (18 

anos e acima) nos Estados Unidos (National Endowment for the Arts, 2009). Nesse 

estudo foram analisados os padrões de participação em eventos artísticos de adultos 

norte-americanos em 1982, 1985, 1992, 1997, 2002 e 2008. As perguntas 

englobavam aspectos ligados à participação em diferentes tipos de eventos artísticos, 

desde apresentações ao vivo, gravadas ou transmitidas, a descoberta das artes 

através da internet, a realização ou a criação de arte pessoal e/ou a participação em 

aulas dessa matéria (National Endowment for the Arts, 2009).  

 

Este estudo mostrou que, entre 2002 e 2008, houve uma pequena diminuição, de 

3,1% para 2,9%, da percentagem de público que frequenta apresentações de música 

clássica. Por outro lado, a percentagem de adultos que comparecem nestes eventos 

diminuiu de 12% para 9% (21 milhões de adultos) no que toca à música clássica, por 

comparação com as outras artes (museus de arte, galerias, teatro musical, peça de 

teatro, jazz, ballet, música latina e ópera): 

 
Neste período houve mais adultos norte americanos (cerca de 18%, ou 40 milhões) que 

assistiram ou ouviram música clássica através de meios digitais (não ao vivo) do que qualquer 

outra forma de arte estudada no SPPA 2008. Mais de um quarto dos adultos disseram que 

gostam de ouvir música clássica, e cerca de 3% das pessoas disseram que tocaram música 

clássica em 2008 (National Endowment for the Arts, 2009, p. 79). 

 

No que se refere à caracterização dos frequentadores nestas apresentações, os 

dados encontrados nesse estudo revelaram a predominância indivíduos do sexo 

feminino (56%), graduados e pós-graduados (60%) e cerca de 20% com faixa etária 
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equivalente ou superior a 65 anos (superior às outras formas de arte do estudo). 

Exclusivamente no ano de 2008, a taxa de frequência foi liderada por adultos com 

pós-graduação (27%), seguida de adultos com graduação (17%) e adultos com ensino 

médio (3%). No aspecto financeiro, neste mesmo ano, constatou-se o predomínio de 

um grupo de indivíduos frequentadores provenientes de família cujo rendimento total 

era a partir de 150.000 dólares por ano (23%). 

 

No que diz respeito ao interesse por outras formas de arte:  

 
1) os adultos que participaram de um espetáculo de balé ou ópera tinham maior possibilidade 

de comparecer a uma performance de música clássica do que os adultos que frequentavam as 

outras formas de arte estudadas; 2) uma em cada cinco pessoas declararam que em seu tempo 

livre assistiram a uma performance de música clássica em 2008; 3) quase 24% daqueles que 

tiveram uma aula de apreciação musical em sua vida assistiu a uma performance de música 

clássica em 2008; 4) cerca de 18% dos que tiveram aulas para aprender um instrumento 

participaram de uma apresentação em 2008 (National Endowment for the Arts, 2009, p. 79). 

 

3.3.1.1 A audiência em Portugal 

 

Consoante os resultados atingidos numa pesquisa sobre as práticas culturais de 

portugueses em espetáculos ao vivo, afirma-se que:  

 
De facto, para além de minoritárias, as práticas culturais de saída são geralmente associadas 

aos grupos etários mais jovens, aos estudantes, aos grupos sociais detentores de níveis de 

escolaridade mais elevados, às profissões intelectuais e científicas e aos habitantes de grandes 

metrópoles. São consumos predominantes entre as novas classes médias (Neves, 2001, p. 1). 

 

No referido estudo foram encontradas algumas pistas (questionamentos) que ajudam 

a caracterizar o perfil da audiência frequentadora nos espetáculos de música clássica 

que serão apresentadas na tabela a seguir): 
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Tabela 3: O perfil da audiência em Portugal segundo Neves (2001) 

Pistas/Questionamentos  Dados atingidos pelo estudo referentes ao público 
frequentador em espetáculos de música clássica em 
Portugal 

Sete em cada dez portugueses não vão 
a qualquer espetáculo ao vivo por ano? 

5% dos indivíduos frequentam apresentações de música 
clássica e 3% dos indivíduos de ópera.  

Diferenças na intensidade das práticas 
culturais de saída? 

Entre a prática ocasional e regular foram encontrados 
53% versus 47% entre os sujeitos investigados, sendo 
que setor da música representa o maior número de 
frequentadores regulares nesses espetáculos. 

Assistir a espetáculos ao vivo, prática 
sobretudo feminina? 

O exame referente ao sexo dos participantes revelou uma 
natureza majoritariamente feminina na participação das 
apresentações, similar a 51%. 

Presença dominante dos mais jovens? Não necessariamente, um grupo de faixa etária entre os 
35 aos 54 anos é levemente predominante. Outro aspecto 
encontrado é que quanto mais idoso o público menor é a 
tendência para a ida em espetáculos ao vivo 
(independente da especificidade da arte). 

O nível de escolaridade e a frequência 
dos espetáculos ao vivo – uma relação 
direta? 

Quanto maior o nível de escolaridade do indivíduo maior 
a sua predileção em comparecer nessas atividades. 

O peso dos estudantes e das 
profissões intelectuais e científicas? 

Dentre os achados, constatou-se que as maiores 
quantidades de frequentadores estão entre os 
trabalhadores (66%). Dentre eles, profissionais do 
intelecto e da ciência foram identificados em 30%. 
Relativamente aos estudantes, sua representatividade se 
assentou em 15% de participantes. 

Influência do rendimento mensal 
líquido do agregado familiar nas 
práticas? 

Foram encontrados 30% dos participantes cujo 
rendimento de seu agrupamento familiar oscila em torno 
de 120 a 230 mil escudos34 , fato que neste exame 
explicita que, quanto maior o rendimento do agrupamento 
familiar líquido, maior a predisposição à participação em 
espetáculos ao vivo (no caso os de música clássica). 

Distribuição regional dos 
consumidores: a importância do Norte? 

De modo oposto ao que é sugerido pelo senso comum, 
de que nas regiões de Lisboa e do Vale do Tejo (LVT) 
estariam a maior quantidade de frequentadores, é na 
região Norte de Portugal que está o predomínio de 
comparecimento em concertos com música clássica (52% 
versus 27% em LVT). 

                                                
34 À data do estudo, a moeda em circulação em Portugal ainda era o escudo, sendo que atualmente é 
o euro e 1 euro corresponde a, aproximadamente, 200 escudos. 
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As áreas metropolitanas de Lisboa 
(AML) e Porto (AMP)? 

A comparação entre as médias registadas nas duas áreas 
indica que há uma assiduidade maior na AML que na AMP 
(3,6% versus 2,6%). 

 

Tabela 4: A ida a espetáculos ao vivo segundo a população que praticou 

Em cada 100 portugueses com 15 e mais anos que vão ao espetáculo ao vivo anualmente 
(percentagens na vertical do número de praticantes) 

Categorias Percentual 

Número de frequentadores 100 (total de 408005 
participantes) 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

48,6 

51,4 

Idade 

15 – 24 anos 

25 – 34 anos 

35 – 54 anos 

55 e mais anos 

 

30,7 

21,0 

31,3 

*17,0 

Nível de escolaridade 

Sem diploma 

1º ciclo 

2º ciclo 

3º ciclo 

Ensino Secundário 

Ensino Superior 

 

*4,0 

*15,8 

8,9 

22,9 

18,6 

29,8 

Região 

Norte 

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) 

Outras regiões 

 

51,5 

26,5 

22,0 

Área Metropolitana do Porto (AMP) 

Área Metropolitana de Lisboa (AML) 

23,1 

25,5 
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Condição perante o trabalho 

Ativos 

Estudantes 

Inativos 

 

65,6 

*14,5 

19,9 

Profissão principal 

Especialistas das profissões intelectuais e 
científicas 

Pessoal administrativo e similar 

Pessoal dos serviços e vendedores 

Operários, artífices e trabalhadores similares 

Outras profissões 

 

30,4 

*18,6 

9,5 

*15,0 

  26,5 

Rendimento mensal líquido de agregado 
familiar 

Até 120 mil escudos 

De 120 a menos de 230 mil 

De 230 a menos de 400 mil 

Mais de 400 mil escudos 

 

21,6 

29,6 

27,3 

21,5 

Fontes: INE, Inquérito à Ocupação do Tempo, OAC (apud Neves, 2001) 

Notas: Rendimento e Profissão principal não excluem não respostas 

A utilização das estimativas assinaladas deve ser realizada com cuidado, dado que o coeficiente de 
variação se encontra entre 15% e 25%. 
 

Por meio dos dados apresentados por Neves (2001), é possível perceber que os 

concertos de música clássica e erudita mostram maior expressão nas áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto. 

 

3.3.1.2 O gosto pela música clássica 

 

No que diz respeito ao gosto pela música clássica, um grupo de estudiosos liderados 

pelo sociólogo britânico Gary Crawford destacam que o público de música clássica, à 

luz das ideias de Bourdieu, é identificado por suas práticas culturais, quando os gostos 

e o conhecimento da música são os traços mais evidentes da classe social (Crawford 

et al., 2014). Como o próprio Bourdieu sugere, nada mais claramente afirma a classe 
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social de um indivíduo do que os seus gostos na música (Bourdieu, 2007). No caso 

específico do público de música clássica, o jornalista do The Guardian, Stephen Moss, 

o descreveu como um grupo demográfico estreito: envelhecido, aposentado, branco 

e de classe média (2007, apud Crawford et al., 2014). 

 

Outros estudos, como o do acadêmico na área de mercado e cultura Terry O’Sullivan, 

discorrem sobre as características do público de música sinfônica enquanto uma 

espécie de sociedade de consumo (O’Sullivan, 2009). Adicionalmente, Christopher 

Small equipara o comparecimento a um concerto à participação em um ritual sagrado, 

como uma missa ou algo do gênero (Small, 1998). 

 

O sociólogo Will Atkinson defende a existência de um público contemporâneo com 

características onívoras nos concertos de hoje em dia. Em contraponto com as ideias 

de Bourdieu, as quais, de certo modo, retratam práticas e distinções culturais na 

França dos anos 60, outros estudiosos questionam se as contribuições daquele autor 

podem espelhar, até hoje, o que acontece em termos de padrões de gostos e 

consumos culturais (Atkinson, 2011).  

 

No mesmo viés, Peterson e Kern sugerem que atualmente está ocorrendo uma 

diversidade de gostos culturais, em que os membros da elite social podem ter mais 

interesse em outros padrões de experiências culturais, consideradas até médias ou 

baixas, do que em paradigmas de alta, média ou baixa cultura. De acordo com 

Peterson e Kern, essa aparente transição de uma cultura esnobe (dentro dos 

princípios de Bourdieu) para uma outra onívora faz com que tal fenômeno ocorra em 

função de mudanças na sociedade, desde o aumento na mobilidade educacional, 

geográfica e social, políticas geracionais, até a liberalização da cultura durante o final 

da década de 1960 (Peterson & Kern,1996 apud Atkinson, 2011). 

 

Sobre a experiência propriamente dita do concerto, Elizabeth Dobson (2010a) 

pesquisou as opiniões e experiências de novos públicos em música clássica, a fim de 

aumentar o entendimento sobre o porquê de indivíduos assistirem a essas 

apresentações e o porquê também não o fazem. O método utilizado por Dobson 

apoiou-se no estudo de Bonita Kolb (2000), intitulado “Você chama isso de divertido? 

Reações de jovens pela primeira vez num concerto clássico”, e empregou um desenho 
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de medidas repetidas num grupo de não participantes culturalmente conscientes, o 

qual foi convidado a comparecer em três concertos realizados por diferentes 

orquestras em Londres. 

 

Na pesquisa de Dobson (2010a), a promoção para participação no estudo, seleção da 

amostra e abordagem dos participantes foi realizada de várias formas: 1) contatos da 

autora indicaram sujeitos que preenchiam o perfil para o estudo; 2) divulgação por 

meio de rede social; 3) participantes já selecionados indicaram outros com o mesmo 

perfil; 4) bilhetes gratuitos foram oferecidos no intuito de fomentar a participação na 

pesquisa; 5) os selecionados foram convidados a preencher um questionário 

preliminar, a fim de conhecer detalhes sobre participação em atividades culturais e 

engajamento com a música clássica (escuta de gravações e participação em 

apresentações). 

 

A coleta dos dados foi efetuada em locais cuja finalidade exclusiva era a realização 

de concertos clássicos em Londres. O Concerto 1, com a Orquestra Sinfônica de 

Londres, foi realizado no Barbican Hall, enquanto o Concerto 3 foi executado pela 

Orquestra de Câmara de Londres em St. John’s, Smith Square: uma igreja que 

funciona apenas como local de concertos. Os concertos 1 e 3 seguiram um modelo 

de apresentação tradicional e formal, com as notas do programa e uma introdução 

falada do palco. O Concerto 1 começou inesperadamente com uma discussão entre 

um membro da orquestra e o compositor da obra, que era uma première. No Concerto 

3, o maestro falou no início da segunda metade do concerto para apresentar a sinfonia 

que se seguiu. O Concerto 2 foi um concerto noturno (com duração de uma hora), 

intitulado The Night Shift, realizado pela Orquestra da Era do Esclarecimento (OAE). 

O concerto envolveu um conjunto de instrumentos da época e foi planejado como um 

evento informal.  

 

Nesse contexto, os membros da audiência foram avisados que poderiam conversar, 

beber e se movimentar pelo auditório enquanto o concerto estava a acontecer, assim 

como aplaudir sempre que desejassem. A comunicação das informações de modo 

verbal foi fundamental para o conceito do Night Shift. Ademais, os membros da plateia 

receberam uma nota de sala gratuita ao invés de programas completos e pagos. Uma 
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parte relevante do tempo de realização do concerto foi dedicada à discussão pelos 

intérpretes, facilitada por um apresentador. 

 

As entrevistas foram gravadas e transcritas. Já as transcrições dos grupos focais 

foram tratadas por meio de análise temática e as individuais foram analisadas em 

profundidade, ora com a utilização dos mesmos temas gerados pelas informações dos 

grupos focais, ora com a criação de novos temas. Desta foram obtidos dois conjuntos 

de dados: um com citações indicativas e outra com um amplo registo, onde era 

possível localizar a ocorrência de cada tema. 

 
Tabela 5: O perfil dos participantes (dados obtidos no questionário preliminar de Dobson, 2010a) 

Nome Idade Ocupação 
Como utiliza 

o tempo 
livre? 

Comparecimen
to anteriores 
em concertos 

de música 
clássica 

Frequência 
que escuta 

música 
clássica 

Compareceu 
aos três 

concertos? 

Carla 36 Gerente de 
projetos  
(governo 
local) 

"Lendo, 
conversando 
com amigos, 
cinema, 
teatro, 
musicais, 
viajando" 

Uma vez no 
ano passado, 
para ver um 
amigo em um 
concerto coral 
amador. 

Várias 
vezes por 
semana: 
escuta de 
fundo ao 
trabalhar. 

Sim 

Dawn 35 Gerente de 
projetos  
(governo 
local) 

"Corrida, 
academia, 
cinema, 
compras, ver 
família / 
amigos" 

Nenhuma no 
ano passado; 
assistiu uma 
vez em uma 
viagem de 
escola. 

Uma vez 
por 
semana: 
escuta de 
fundo ao 
trabalhar. 

Não: 
participou 
apenas do 
Concerto 1. 

Dominic 27 Gerente de 
produção 
(publicação) 

“Música, 
leitura, 
escrita, 
cinema e TV, 
talvez a 
galeria 
estranha" 

Uma vez no 
ano passado, 
quando 
oferecidos 
gratuitamente 
bilhetes por um 
amigo. 

Raramente. Sim. 

Emma 27 Professor de 
design 
freelance, 
pesquisador 
e assistente 
de exposição 

‘Bolos, 
limpeza e 
trabalhos 
domésticos, 
visitas a 
exposições 
de arte e 
design’ 

Uma vez no 
ano passado, 
quando 
oferecidos 
bilhetes 
gratuitos por 
um amigo. 

Raramente: 
escuta de 
fundo ao 
trabalhar. 

Não: 
participou 
apenas dos 
Concertos 2 
e 3. 

Kerry 30 Arrecadação ‘Viagens ao 
teatro, beber, 

Assistiu a 
ópera uma vez 

Raramente. Sim. 
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Nome Idade Ocupação 
Como utiliza 

o tempo 
livre? 

Comparecimen
to anteriores 
em concertos 

de música 
clássica 

Frequência 
que escuta 

música 
clássica 

Compareceu 
aos três 

concertos? 

comer, ir ao 
ginásio e 
algum 
trabalho 
voluntário’ 

no ano 
passado; 
nunca assistiu 
a um concerto 
clássico. 

Rachel 25 Professor 
(primário) 

"Praticar 
desporto 
(hóquei, 
netball, ténis, 
jogging), ler, 
cinema, 
socializar 
(restaurantes
/ pubs)" 

Nenhum. Uma vez 
por 
semana: 
quando 
toca música 
na turma da 
escola. 

Sim. 

Stuart 25 Gerente de 
varejo 
assistente 

"Cozinhar/ 
televisão/ 
comer fora/ 
eventos 
culturais - 
música, 
teatro, 
galerias de 
arte" 

Nenhum. De vez em 
quando. 

Sim. 

Tara 24 Editor de 
produção 
(publicação) 

"Encontrand
o amigos, 
comendo 
fora, indo ao 
teatro e 
eventos 
culturais em 
Londres, 
descobrindo 
novas áreas 
de Londres e 
voltando às 
áreas 
favoritas 
também" 

Nenhum. Raramente. Sim. 

Toby 27 Advocacia e 
comunicação 
(caridade de 
prevenção de 
conflitos) 

"Ler, assistir 
filmes, 
navegar na 
internet, sair 
com os 
amigos, 
passear, ir a 
palestras/ 

Participou de 
ópera duas 
vezes no ano 
passado, 
quando 
ofereceu 
ingressos 
gratuitos para 
um amigo; 

De vez em 
quando: 
ouvir 
música ao 
trabalhar. 

Não: 
participou 
dos 
Concertos 1 
e 3. 
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Nome Idade Ocupação 
Como utiliza 

o tempo 
livre? 

Comparecimen
to anteriores 
em concertos 

de música 
clássica 

Frequência 
que escuta 

música 
clássica 

Compareceu 
aos três 

concertos? 

seminários, 
etc." 

nunca assistiu 
a um concerto 
clássico. 

 

Apesar de vários fatores influenciarem o prazer dos participantes pelas 

apresentações, o objetivo do estudo de Dobson (2010a) foi perceber as dificuldades 

cruciais relacionadas às opiniões e respostas do público sobre a música executada. 

Segundo a autora, basicamente, a dificuldade de resposta da audiência sobre a 

experiência do concerto estaria vinculada ao fato dos indivíduos julgarem não 

conhecer ou não ter experiência com aquele tipo de música. Nesse caso, acrescenta-

se o fato de entenderem que se é música clássica deve ser bom, tornando o 

comparecimento aos concertos quase que uma questão moral (Dobson, 2010a). 

 

Aditivamente, no tocante à compreensão, comunicação e inclusão da audiência, o 

Concerto 2, intitulado Night Shift, foi melhor avaliado pelos participantes em virtude 

de, ao contrário da pura informação dada pela nota de sala, os músicos explicarem a 

própria performance, algumas vezes até tocando repetidas vezes o mesmo trecho em 

diferentes estilos (Dobson, 2010a). A comunicação verbal entre músicos e audiência 

gera o rapport, ou seja, uma ligação de harmonia e satisfação que o simples uso de 

nota de sala não é capaz de satisfazer esses indivíduos nesse sentido. 

 

Ao final do estudo, Dobson admitiu que as dificuldades encontradas para responder 

ao valor das performances clássicas foram uma característica definidora das 

experiências de concertos dos participantes, confirmando os achados de Kolb (2000). 

Uma descoberta crucial do estudo foi a percepção da obrigação moral que alguns 

participantes tinham em relação à escuta da música clássica. Simultaneamente, os 

indivíduos não frequentadores pareciam idealizar esse tipo de música só pelo fato de 

ser clássica e, consequentemente, ter que ser boa e próxima da perfeição ou algo do 

gênero (Dobson, 2010a).  
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Outro aspecto evidenciado no estudo de Dobson (2010a) foi que sujeitos que 

participam com frequência em atividades culturais não têm obrigatoriamente a 

facilidade de compreender e se engajar, de imediato, em apresentações de música 

clássica, pois a compreensão dessa arte é um capital cultural significativo para a 

geração a qual esses indivíduos pertencem.  

 

Tal resultado indica que demonstrações durante os concertos clássicos devem ser 

revistas e mais recorrentes, assim como os ensaios abertos, quando as orquestras 

sinfônicas permitem a participação da audiência para encorajar novos espectadores 

na sala de concertos (Dobson, 2010a). 

 

3.3.1.3 Como é possível ser plateia? 

 

Os sociólogos Nicholas Abercrombie e Brian Longhurst defendem que o modelo do 

espetáculo/performance é apoiado no reconhecimento de que a audiência e o seu 

significado estão em fase de transição. Esses autores defendem que, atualmente, 

existem três formas diferentes de audiência: simples, em massa e difusa. A simples 

seria a representação do público de teatro ou de uma partida de futebol, onde há uma 

comunicação direta entre os artistas e o público; a performance ocorre em um local 

delimitado, que tende a ser cerimonioso e ritualístico; o local do evento tende a ter um 

significado altamente especial para o público. O desempenho e a resposta do público 

ocorrem em público e os performes são separados do público por fronteiras explícitas. 

A atenção do público na performance é intensa (Abercrombie & Longhurst, 1998). 

 

Por outro lado, um caso clássico em que é possível verificar a condição de ser 

audiência em massa é o que ocorre com a televisão. Em outras palavras, a 

comunicação é extremamente regrada, de modo que a performance acontece de 

maneira longa. A conexão relativamente direta entre o desempenho “ao vivo” e o 

público é descontinuado. As características ritualísticas da audiência simples 

diminuem à medida que o público de massa se apropria de textos e mídias 

relacionados ao dia a dia. Outro aspecto é que o público de massa tende a existir em 

espaços privados e não públicos. No caso da televisão, a audiência está em casa. 

Dessa forma, a atenção do público pode variar de altamente engajada e focada até 
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completamente dispersa. Esse tipo de condição distancia o público em termos 

temporais e espaciais do desempenho (Abercromnie & Longhurst, 1998). 

 

O tipo mais interessante e complexo de ser audiência, apresentado por Abercrombie 

e Longhurst, é a audiência difusa, experiência em que, na sociedade contemporânea, 

todo mundo se torna uma plateia a todo o tempo. Ser membro de uma audiência deixa 

de ser um evento excepcional, ou mesmo um evento cotidiano. Nessa perspectiva, é 

constitutivo da vida cotidiana. Os autores não estão a declarar que não há mais 

audiências simples ou em massa, mas admitem que a experiência de ser plateia é e 

sempre foi tão comum, mesmo acontecendo em um cenário generalizado 

(Abercrombie & Longhurst, 1998). 

 

No caso desta pesquisa, é interessante considerar a última perspectiva dos referidos 

autores, pois, se o rapport é uma técnica de criação de relacionamento de harmonia, 

confiança e empatia para com o outro, o ambiente ou os momentos em que ele 

acontece podem estar justamente no entendimento de que o público ali presente é 

difuso (e, não simples). 

 

3.3.3 O músico em cena 

 

Mesmo que algumas correntes teóricas, sobretudo aquelas que estudam os 

processos, experiências e aspectos incorporados às práticas musicais, apresentem 

ideias muito ricas sobre a performance musical, o fato de simplesmente tocar ou 

praticar música não é considerado uma performance musical (Ramnarine, 2009).  

 

Na performance musical, o intérprete espera apresentar algo a um público e o contexto 

de desempenho é explicitado de alguma forma. Por exemplo, ao assistir a uma 

apresentação da Sinfonia nº 1 de Brahms, executada pela Orquestra Sinfônica de 

Londres no Barbican Center, nota-se um ambiente preparado para o evento, em que 

os músicos seguem um código de vestimenta e o público obedece a um protocolo, 

como, por exemplo, bater palmas e em que momento. Os músicos ensaiaram as 

ações que apresentam no concerto, praticaram-nas repetidas vezes e fizeram 

esforços conscientes para aprendê-las (Ramnarine, 2009). Schechner (2002) intitula 

o referido processo de “comportamento restaurado”, que nada mais é do que um 
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conjunto de ações físicas, verbais ou virtuais, que não acontece pela primeira vez, 

mas que são preparadas ou ensaiadas.  

 

Os performers, no caso do presente estudo os músicos em cena, são sujeitos que 

vivenciam a performance musical e que refletem esse comportamento por meio do 

alcance de estados psicológicos elevados. Adicionalmente, se performances são 

feitas de comportamentos restaurados, elas são únicas para os sujeitos que as 

realizam, de modo que entendam que não há apresentações ou concertos iguais 

(Ramnarine, 2009). 

 

Jonathan Dunsby, no seu artigo intitulado Performers on Performances,  ilustra como 

o músico se sente e faz referência a uma autoridade do canto internacional (de forma 

anônima): “Eu posso atestar o fato de que em todos os dias da minha longa vida, eu 

nunca ouvi um único cantor pronunciar esta feliz verdade: hoje eu me sinto bem”. Com 

a referida citação, Dunsby tem o intuito de demonstrar que cantar pode parecer 

divertido, porém, sugere como os artistas pensam sobre o desempenho quando isso 

é o seu objeto de trabalho. Para esse autor, não há dúvidas sobre a existência de um 

vínculo entre a performance e o bem-estar físico e mental do músico (Dunsby, 2002). 

 

A prática musical tem inúmeros efeitos terapêuticos já reconhecidos, no entanto, é 

uma atividade de grande exigência física para um indivíduo (alguns regentes atestam 

a necessidade de um grau excepcionalmente alto de treinamento e habilidade, 

chegando a um ponto que é chamado de "quase sobre-humano) e que, 

simultaneamente, é altamente estimulante. Especificamente, a prática da música do 

cânone ocidental, enquanto profissão, faz exigências mentais consideráveis, por 

exemplo da memória e da capacidade de concentração (Dunsby, 2002). 

 

Para esse autor, o sentimento musical do intérprete é constituído por uma combinação 

de emoção e inteligência, resposta e controle, empatia e comando, por ser autônomo 

e sensível aos estímulos produzidos dentro do próprio corpo, por meio da 

sensibilidade das terminações nervosas (Dunsby, 2002). 

 

Num estudo sobre a emoção e motivação na vida dos performers (músicos), os 

professores Robert Woody e Gary McPherson defendem que as emoções têm um 
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papel importante na vida dos artistas e que toda explanação sobre a performance 

musical enquanto arte não deve ser restritiva ao desempenho técnico. Os referidos 

autores advogam que a música pode ser uma das mais recompensadoras e 

satisfatórias carreiras que um indivíduo pode estar envolvido. Um sentimento de fluxo 

autogratificante pode ser alcançado quando as pessoas estão tão envolvidas numa 

atividade que acabam por perder a autoconsciência, sentem uma fusão de 

consciência e ação, e perdem a noção do tempo (Woody & McPherson, 2010).  

 

A apresentação pública pode se traduzir numa das experiências mais intensas para 

os artistas, sobretudo quando emoções adicionais podem tornar a performance numa 

atividade ainda mais satisfatória para os músicos, ou, contraditoriamente, se tornar 

uma força tão grande, que pode ser capaz de prejudicar o prazer de fazer música. 

Artistas de sucesso aprendem a administrar suas emoções antes e durante as 

apresentações (Woody & McPherson, 2010). 

 

Sloboda, ao explorar a mente musical em um projeto sobre a comunicação da emoção 

na performance do piano, perguntou a dez pianistas profissionais sobre o nível de 

importância de suas próprias reações emocionais em relação à música que tocaram. 

Seu objetivo era caracterizar a sua própria interpretação. Todos eles consideraram 

suas próprias respostas musicais importantes. Um pianista respondeu: “Eu escolho o 

repertório no qual posso colocar toda a minha energia emocional. Eu não poderia tocar 

sem isso” (Sloboda, 2005, p. 215). Outro intérprete classificou o êxito de uma 

performance através da gravando e da sua audição “como audiência”, de modo a 

verificar se ela tinha o efeito emocional pretendido.  

 

Respostas emocionais fortes à música parecem fundamentar as decisões de muitos 

indivíduos que se comprometem com carreiras musicais. A contribuição do estudo de 

Sloboda está na percepção de que, para o músico, a performance, antes de gerar 

emoção para o outro, ou seja, para a audiência, gera uma satisfação emocional a si 

próprio (Sloboda, 2005). 

 

Adicionalmente, outro aspecto, aqui ainda não explorado, está inserido na formação 

dos músicos profissionais, geralmente realizada em conservatórios. Nesse sentido, o 

etnomusicólogo Kingsbury (1988) relata que um recital solo é um ritual que consiste 
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em um evento formalmente estruturado, onde uma pessoa (o músico) está separada 

das outras. De acordo esse académico, existe uma distância social emocionalmente 

sacralizada imposta, ou seja, uma separação entre performer e audiência (Kingsbury, 

1988). 

 

Um recital a solo é um ritual de responsabilidade individual, no qual se testa a 

capacidade do recitalista para apresentar com fluência, tanto a sua expertise técnica 

quanto a sua compostura social enderaçada ao papel do intérprete, podendo ser 

entendido como algo sagrado (Kingsburry, 1988). A mesma ideologia pode ser 

aplicada ao músico de orquestra, mesmo que esteja em um contexto coletivo. 

 

Anos mais tarde, John Sloboda realizou um estudo sobre os benefícios existentes no 

fato de músicos e atores aprenderem a trabalhar juntos na ação dramática no palco. 

Os participantes foram essencialmente alunos da Escola de Música e Teatro de 

Guildhall. Os benefícios descritos pelos músicos foram a chance de incorporar 

elementos práticos, como rotinas de aquecimento, e valores dramáticos, como arriscar 

e orientar a audiência para dentro da performance (Sloboda, 2011).  

 

Os proveitos reconhecidos pelos atores envolveram a habilidade em incrementar o 

comprometimento emocional gerado pelo desempenho musical. As adversidades 

encontradas nessa proposta de trabalho incluíram estabelecer os parâmetros de 

exatidão técnica por parte dos músicos e os parâmetros de liberdade dramática por 

parte dos atores. Implicações para o ensino e aprendizagem prática, dentro de uma 

instituição de formação de músicos e atores para o mais alto nível, são discutidos. 

 

A grande contribuição desse estudo de Sloboda no âmbito da presente pesquisa é 

perceber que a colaboração entre ator e músico tem potencial para aumentar a riqueza 

da comunicação entre os artistas e o público. Além disso, o envolvimento nesse tipo 

de trabalho pode aumentar a percepção do artista e a compreensão de seu público.  

 

No entanto, o autor defende que a relação entre os atores e seus públicos é mais 

direta e melhor articulada do que entre músicos e seus públicos. Os atores são bem 

conscientes de sua audiência e buscam um envolvimento cada vez mais estreito com 

ela. Por outro lado, os músicos, por uma questão de formação (como foi apresentado 
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anteriormente ainda nesta seção), são frequentemente isolados de seus públicos e 

mais focados em seus instrumentos e na sua execução (Sloboda, 2011). 

 

3.4 As diferentes conjunturas em que o rapport pode ser (ou não ser) elaborado, 

incitado e evidenciado 

 

Nesta seção serão apresentados os trabalhos que ajudam a esclarecer os contextos 

nos quais o rapport pode emergir enquanto planejamento da temporada das 

orquestras e estratégia de conexão da orquestra com a audiência e o seu impacto 

durante as apresentações.  

 

3.4.1 O planejamento 

 

3.4.1.1 Os formatos de concerto 

 

Ancorado em ideias de seu livro intitulado “Present! – Rethinking Live Classical Music” 

(2012), o empreendedor cultural, especialista em conceitos criativos, Johan Idema35, 

escreveu um artigo para a revista eletrônica de música clássica norueguesa 

Klassisk36. Nesse artigo, Johan Idema apresentou uma seleção entusiasmante 

baseada em mais de 40 casos de vanguarda em formatos de concerto. Essas ações 

reunidas constatam a exequibilidade em tornar as apresentações de música clássica 

mais emocionantes, importantes e acessíveis a partir do reexame sobre o formato que 

os concertos são apresentados. O autor apresenta dez ideias que ajudam no processo 

de reflexão acerca do formato dos concertos (Idema, 2012): 

 

1) A ida aos concertos como visita ao museu: muitas pessoas frequentam as 

apresentações quando o repertório é baseado nos clássicos mais tocados ao 

longo dos séculos e pelo prestígio associado. Esses indivíduos agem como 

uma espécie de visitantes do “Museu de Música Clássica” - um ambiente que 

pode até preservar uma forma de arte, mas faz muito pouco em acrescentar 

nova vitalidade. 

                                                
35 Disponível em: http://johanidema.net/biography Acesso em: 4 fev. 2019. 
36 Disponível em: http://www.klassisk.net/artikler/reinventing-the-classical-concert Acesso em: 5 mar. 
2019 
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2) O público longe das salas de concertos: a diminuição do público desse tipo de 

arte, presente no imaginário de muitos, não está necessariamente endereçada 

à música, até porque, com o avanço do tempo, os compositores procuram criar 

obras novas e excitantes e o impulso do gênero para novos sons se mantém 

forte. Todavia, a procura pelo novo se encontra mediada quase que 

exclusivamente pelo repertório. Idema desafia os músicos sobre como as 

apresentações de música clássica ao vivo podem se tornar mais elásticas e 

menos previsíveis de modo a atrair o público para os concertos, tendo em vista 

que as performances de música clássica devem ser experiências 

extraordinárias. 

 

3) O concerto clássico como refém de si próprio: nas apresentações, os artistas 

parecem estar concentrados inteiramente na música. Ao seguir esse ideal de 

virtuosidade, tradição e formalidade, podem cair em uma cilada sobre o próprio 

sentido de sua performance musical. É claro que essa perspectiva tem levado 

e gerado performances sublimes, as quais são apreciadas por muitos, por outro 

lado, esse paradigma pode ser entendido pelo público como uma experiência 

de concertos formal e passiva. Adicionalmente, nesse tipo de contexto não 

privilegia o contato entre os músicos e seu público, pelo menos quando 

comparado a outras formas musicais. 

 

4) A música clássica enquanto tipificação da personagem Bela Adormecida: 

apesar de ter um grande potencial, essa linguagem musical parece estar num 

sono profundo. O referido autor sugere que, para criar, formar e desenvolver 

públicos, é necessário reinventar o concerto clássico e descobrir maneiras mais 

novas e desafiadoras de conectar verdadeiramente a música com o seu 

público. 

 

5) Beijando o concerto: para conquistar novos públicos é necessário compreender 

o que significa concerto. Ademais, é fundamental analisar casos reais para 

elaborar formas mais eficazes de apresentar essa música. Na obra “Presente - 

Repensando a música clássica ao vivo” foram selecionadas, por meio dos 40 

casos investigados, as melhores ações práticas que, uma vez reunidas, 

apresentam os pioneiros - compositores, artistas, diretores, apresentadores - 
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que se dedicam aos novos formatos de concertos. Seja o próprio evento em si, 

a fórmula por trás dele ou a convicção que ele carrega fornece ideias marcantes 

e insights valiosos, indicando um possível caminho a seguir. Segundo Idema, 

essas novas maneiras de apresentar a música clássica são como beijos 

suaves, cujo intuito é conquistar um indivíduo não frequentador do mundo dos 

concertos. 

 

6) O que se pôde tirar dessas ações vanguardistas? Os dados encontrados no 

estudo disponibilizam uma imensa variedade de ideias e estratégias, dentre as 

quais destacam-se: 

- Escolher novos momentos e ambientes para a música clássica ao vivo e, 

assim, criar concertos específicos que se conectem diretamente com as 

peculiaridades locais; 

- Organizar eventos noturnos de música clássica (assim como há os de música 

pop) ou transformar uma apresentação de concerto convencional em uma 

experiência de realidade encenada; 

-  Explicar as ideias por trás da música de modo tão instigante quanto a 

performance em si; 

- Oferecer apresentações musicais com acompanhamento cênico ou 

coreográfico; 

- Trazer vida à narrativa da música com recursos visuais. Esses mesmos 

recursos podem inspirar ou introduzir novas músicas durante os concertos; 

- Tornar a música clássica uma experiência mais reflexiva. O público pode 

explorar mais profundamente sua dimensão espacial e espiritual; 

- Como artistas e apresentadores (narradores), compartilhar as próprias ideias 

pessoais, profissionais e missões com a audiência a fim de aproximá-la; 

- Usar a música para celebrar ou recordar acontecimentos significativos na vida 

do público; 

- Elaborar uma nova proposta que dê melhor resposta às notícias e aos eventos 

recentes, remodelar obras clássicas existentes e reescrever outros gêneros 

musicais como música clássica. 

 

7) O concerto clássico como uma experiência arquitetada: essas apresentações 

devem avançar conforme o modus operandi atual da maioria das instituições 
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de música clássica. Estas, na maioria das vezes, se restringem em escolher 

apenas as obras e os artistas. Essa proposta considera envolver todos os 

elementos que definem como o público experimenta a música, observando 

desde a localização física, a configuração (ou ambiente geral), o programa (e 

sua importância e necessidade), a mensagem ou tema abrangente (e a forma 

pela qual é transmitida) e os performers (e como eles se apresentam). A 

proposta também inclui o engajamento do público (como envolvê-los). A missão 

de conectar a audiência com a música clássica requer a verificação de modo 

meticuloso de todos os componentes que contribuem para uma experiência 

fascinante e, por fim, arrebatadora. 

 

8) Três grandes estratégias: a) orientar a história da música, demonstrar e 

interpretar, de modo envolvente, o que a música e os artistas pretendem dizer; 

b) conectar a música clássica ao aqui e agora, associando-a a uma história, 

local, evento ou sentimento - no intuito de apresentar uma razão específica 

para alguém que a queira ouvir naquele momento; c) adicionar componentes 

extra musicais à performance que ativem os sentidos: a visão, paladar, olfato e 

tato, e não exclusivamente os ouvidos e cérebros da plateia para avivar a 

experiência musical. 

 

9) Inspiração ou soluções reais? A complexidade de executar e apresentar música 

clássica requer perseverança, especialmente quando se tenta algo novo. 

Quando se trata de inovação, a natureza do trabalho em andamento desses 

casos é um passo inevitável, mas essencial. No início, as novas práticas são 

muitas vezes difíceis e onerosas, mas fazem parte de um processo necessário 

ao alcance de soluções mais viáveis e duradouras. 

 

10)  De formatos a modelos de negócios: intérpretes e apresentadores precisam 

encontrar uma nova forma de trabalhar para que a inovação seja considerada 

uma aliada ao desenvolvimento e sustentabilidade profissionais. Outro aspecto 

é ter em mente que, ao se apresentar para um público, ele merece todo o 

cuidado, já que a música é o fator motivacional e que une músico e público. 

Essa mesma música merece o mais fascinado dos públicos, considerando a 

maneira que os concertos são apresentados. 
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3.4.1.2 O programming 

 

A ação de programar uma temporada de uma orquestra (programming) é o espaço 

em que o maestro e sua equipe de produção (ou staff) estudam, analisam e projetam 

tudo o que será feito ao longo das atividades de um ano, em especial àquilo que se 

refere às combinações do repertório que será apresentado. O professor Miguel Angel 

Marín fornece uma descrição em larga escala sobre tendências atuais da 

programação musical clássica, com a finalidade de analisar a estética 

predominantemente conservadora dos repertórios executados.  

 

Nesse estudo, o autor examina um conjunto de dados obtidos em, aproximadamente, 

4.700 concertos realizados entre 2010 e 2015, reunidos aleatoriamente pelo banco de 

dados www.bachtrack.com, sendo até o momento o único com esse alcance em 

termos de tamanho e variedade. O autor divide esse trabalho em duas partes: na 

primeira discute sobre o protagonismo de um grupo extremamente pequeno de 

compositores, que praticamente cria um paradigma pouco elástico e previsível de 

programações individuais de concertos; na segunda parte, com base no estudo de 

caso sobre o programa inovador da Fundação espanhola Juan March em Madrid, 

Marin sugere novas alternativas de programação.  

 

Alguns indícios revelam uma suspeita de que existe uma idealização extremamente 

conservadora de programa de concerto e que, por sua vez, possa ser a causa 

importante da aparente crise e declínio da audiência (Marín, 2018). Dados 

encontrados noutro estudo realizado na área de economia cultural por Jeffrey Pompe, 

Lawrence Tamburri e Jonathan Munn, e mencionado por Miguel Angel Marín sobre a 

importância do “programar”, propõem que, para a formação de públicos mais jovens, 

no futuro, serão necessárias mais inovações. No entanto, os autores reconhecem que 

as direções artísticas das orquestras percebem que o público habitual prefere o 

repertório padrão e, por isso, optam por não se indispor com seus patronos (Pompe 

et al., 2013). 

 

Marín conclui o estudo na crença de que a missão do programador é de extrema 

importância. Nesse contexto, cabe mencionar que, no caso da orquestra regional que 
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serviu de base para esta investigação, a programação é desempenhada pelo próprio 

maestro, que também é o diretor artístico. 

 

Num cenário ideal, de acordo com Marín, a programação é a realização de uma 

negociação explícita ou implícita entre os três agentes ativos na execução de um 

concerto: o programador, o intérprete e o público. Por mais sutil que possa parecer ao 

público geral, a função do programador insere-se completamente dentro do território 

artístico e curatorial. O objetivo de transformar um concerto atrativo para uma maior 

audiência possível permaneceu inalterada dois séculos após sua invenção. No 

entanto, o autor considera que, devido a tantas mudanças que existem na indústria 

da música clássica, os programadores devem aperfeiçoar sua inteligência e 

imaginação, no intuito de ajudar, juntamente com o intérprete e a própria música, a 

fazer de cada concerto uma experiência única e intensa ao vivo (Marín, 2018). 

 

Num programa de pesquisa colaborativo entre os departamentos de música e teatro 

da Guildhall de Londres, intitulado “Entendendo públicos”, Sloboda (2013) adiantava 

pistas acerca da forma de apresentar um concerto e do seu formato, olhando com 

mais amplitude a questão do repertório. O referido autor investigou os dilemas e 

oportunidades dos músicos nas suas apresentações ao vivo. Os objetivos da 

investigação foram identificar um descompasso entre o que o público contemporâneo 

quer e o que muitos músicos de formação clássica estão preparados para lhes dar; 

resumir quatro pesquisas recentemente realizadas na Escola Guildhall de Música e 

Drama que investigam a relação entre performer e público; resumir algumas das 

propostas apresentadas aos participantes com a finalidade de fazer os concertos 

clássicos funcionarem. 

 

O estudo de Sloboda foi dividido em três partes: 1) Compreender o declínio do público 

de música clássica; 2) Projetos de pesquisa sobre o envolvimento da audiência, por 

meio de: a) ilustrações de improvisação clássica, b) contexto dos músicos de jazz e 

suas apresentações ao vivo, c) inspirando jovens adultos (12-26 anos) a participar em 

concertos clássicos, d) feedback direto dos artistas por sua audiência; e 3) Discussão 

em que os dados encontrados indicaram a ideia de que a audiência dos dias atuais é 

mais engajada quando os espetáculos ao vivo apresentam dimensões.  
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Essas dimensões, segundo Sloboda, são: 1) trabalho versus novo trabalho, onde 

trabalho estabelecido significa trabalhar em repertório de valor experimentado e 

testado, muitas vezes por autores ou compositores não mais vivos; 2) previsível 

versus imprevisível, que é determinado por fatores como a natureza e ordem do 

programa, conhecidos ou não, e o nível de improvisação ou improvisação a ser 

encontrado; 3) pessoal versus impessoal, que é relacionado ao nível de 

engajamento pessoal da projeção de artistas; até que ponto os executores 

permanecem em funções estritas de desempenho ou saem do papel, projetando-se 

como pessoas. Um tipo de estratégia é falar diretamente com o público, seja do palco 

ou mais informalmente, antes ou depois da apresentação. Outro tipo de ação está 

ligado ao grau de atuação autoconsciente e projeção de qualidades emocionais 

através de aspectos como: movimento do corpo, expressões faciais e/ou 

vocalizações, ativo versus passivo, que está relacionado ao nível de comportamento 

e comunicação da audiência; 4) ativo versus passivo, que se refere ao nível de 

comportamento e comunicação da audiência. O comportamento ativo é permitido, ou 

encorajado, como, por exemplo, o aplauso em momentos onde você sente que 

alguém fez algo particularmente excelente ou em movimento. Em concertos clássicos, 

você geralmente espera até o final de um trabalho, mesmo que o trabalho tenha vários 

movimentos. Outra estratégia é a realização de concertos promenade, também 

chamados eventos de passeio, nos quais é permitida ou incentivada a mudança 

(Sloboda, 2013). 

 

3.4.1.3 A promoção das apresentações com orquestra 

 

No capítulo que se refere à música clássica, de autoria de Marius Carboni, incluído no 

handbook sobre a Indústria da Música, coordenado por Paul Rutter, o autor defende 

que promover (no sentido de difundir, divulgar) o próprio trabalho é essencial nesse 

métiér. As pessoas (clientes/audiência) precisam saber quais serviços o profissional 

é capaz de oferecer àqueles que desejem contratá-lo.  

 

Nessa lógica, depreende-se que estabelecer um nome nesse mercado é fundamental. 

Analogamente, o mesmo pensamento pode ser aplicado às orquestras. O marketing37 

                                                
37 Conjunto de ações e técnicas que tem por objetivo a implantação de uma estratégia comercial nos 
seus variados aspetos, desde o estudo do Mercado e as suas tendências até à venda propriamente 



 
65 

é, em primeiro lugar, voltado ao público mais propenso a querer determinado produto 

ou serviço. Uma vez que o marketing é estabelecido, assim como em qualquer outro 

negócio, a tendência é expandir o mercado para outros mercados (Carboni, 2016).  

 

A seguir, tem-se uma tabela síntese com as ações que ajudam a divulgar as 

apresentações de música clássica. 

 
Tabela 6: Os elementos para promoção e publicidade da música clássica 

Onde anunciar os produtos musicais (apresentações)? 

Relações públicas 

• Comentários em jornais nacionais 

• Revisores em música especializada 

• Escritores on-line 

• Editores de mídia / entretenimento / diários 

• Mídia social 

• Samplers de música 

• Imprensa local, rádio e tv 

• Produtores nacionais de rádio e tv 

Marketing 

• Anúncios em revistas de música 

• Folhetos / posters em música 

• Lista de discussão de locais 

• Publicidade na mídia nacional e local 

• Local na rede Internet 

• Sites de mídia social 

• Links da Web 

• Listagens de mídia on-line e tradicional (local 
e nacional) 

Fonte: tabela adaptada de Carboni (2016, p. 219). 

 

O fenômeno André Rieu 

 

Carboni relata que no fórum anual promovido pela Classical: NEXT 

(https://www.classicalnext.com/), de modo especial na sessão dirigida pela Dra. Claire 

Mera-Nelson, diretora de Música do Trinity Laban Conservatório de Música e Dança, 

e Mark Pemberton, diretor da Associação das Orquestras Britânicas (ABO), foram 

dados exemplos para os músicos clássicos e suas organizações a fim de perceber 

quais são as exigências do mercado. Ambos os palestrantes exemplificaram a 

atuação do violinista holandês André Rieu que, em suas apresentações, têm câmeras 

que, assim como são direcionadas a ele e à sua orquestra, também são dirigidas à 

                                                
dita e ao apoio técnico após a venda; mercadologia. Marketing in Dicionário infopédia da Língua 
Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-08-01 14:46:13]. Disponível em: 
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/marketing  
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plateia. Dessa maneira, Rieu é capaz de perceber melhor o que a audiência mais 

gosta, a faixa etária e com quem estão. O violonista acaba por utilizar esses dados 

para aperfeiçoar suas performances, mantendo o que é popular e retirando o que não 

é bem-recebido.  

 

Ainda de acordo com Carboni, o concerto anual de Rieu, realizado na cidade natal do 

violinista, é constituído por uma mistura de música clássica, opereta e musicais com 

a Johann Strauss Orchestra, e tem atraído imenso público (Carboni, 2016). 

 

A Orquestra do Estado do Mato Grosso no Brasil 

 

No contexto da região centro-oeste brasileira, de certo modo com missão e atuação 

análogas (dada as devidas proporções territoriais) as da orquestra regional 

portuguesa investigada, está o trabalho de Barbosa Júnior sobre as práticas de 

comunicação integrada da Orquestra do Mato Grosso (OEMT) e a formação para a 

música clássica. Nesse seu trabalho, Barbosa Júnior faz pesquisa sobre a formação 

de novos públicos interessados em música clássica na região de Cuiabá e seus 

arredores, a partir das estratégias de comunicação da OEMT. O objetivo é conquistar 

novos espectadores e instrumentistas para as apresentações de música com 

orquestra sinfônica (Barbosa Júnior, 2013). 

 

O autor examina as ações da assessoria de comunicação a fim de compreender como 

ela informa e forma as novas e regulares audiências de modo institucional e integrado. 

No tocante à sua temporada, a OEMT procura oferecer anualmente as seguintes 

ações: 1) Série de concertos oficiais: apoiada em repertório do canône da música da 

Europa ocidental, com a colaboração de maestros e solistas convidados do Brasil e 

exterior, geralmente realizada em teatros; 2) Série de concertos populares: com o 

intuito de descentralizar, democratizar e dar uma opção de lazer e cultura, a orquestra 

apresenta um repertório mais regional, inclusive com a invulgar e adequada inserção 

à instrumentação tradicional sinfônica dos instrumentos típicos dessa região do Brasil, 

dentre os quais: viola de cocho, o mocho, ganzá, gaita-ponto e o berrante pantaneiro. 

É realizada comumente em espaços abertos; 3) Série de concertos especiais: 

apresentações que contemplam datas comemorativas e feriados, com a temática do 

repertório devidamente ajustada; 4) Série de concertos didáticos: direcionada aos 
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estudantes de ensino fundamental e médio, realizada em espaços abertos ou 

fechados; 5) Programa de capacitação de professores e instrumentistas: iniciativa que 

objetivou a formação de novos músicos e professores de instrumentos através da 

ministração de cursos regulares com professores convidados. Posteriormente, os 

próprios músicos da orquestra residentes em Cuiabá assumiram essa formação de 

modo sistemático, além de oferecer aulas gratuitas à comunidade interessada na 

aprendizagem instrumental.  

 

Os resultados encontrados nesse estudo anunciam que os concertos que 

conquistaram maior audiência foram aqueles em que a comunicação, por meio de 

notícias em jornais, revistas e televisão, informou sobre o repertório, compositores, 

instrumentistas e maestros previamente (Barbosa Júnior, 2013). 

 

3.4.2 Os indicadores do rapport enquanto estratégia e impacto aos participantes 

durante os concertos 

 

De acordo com a pesquisadora Melissa Dobson, estudos sobre a experiência do 

público em apresentações de música clássica são relativamente recentes e datam de 

2005 (Dobson, 2010b). 

 

De facto, ao investigar sobre as estratégias e o impacto do rapport em apresentações 

com orquestra, muitas vezes os dois elementos estão entrelaçados, ou seja, às vezes 

só é possível constatar que houve rapport e uma estratégia para alcançá-lo por meio 

de seu impacto. 

 

Dobson, na sua tese traduzida para o português com o título “Entre plateias, palco e 

partitura”, pesquisou as razões que influenciam o prazer e as motivações implícitas 

dos espectadores para participar em concertos clássicos. Uma metodologia mista foi 

escolhida para a coleta de dados, a fim de aumentar a compreensão da experiência 

do público e o prazer em concertos orquestrais. Ao contrário de estudos anteriores 

sobre públicos de orquestra, foi aplicado um questionário aos participantes dos 

concertos, combinado com as entrevistas em profundidade dirigidas a um subconjunto 

de entrevistados, cujo intuito era coletar relatos mais profundos sobre a frequência 

nesses concertos. Além disso, um estudo mais aprofundado foi realizado para ampliar 
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a abordagem acerca dos fatores que influenciam a fruição da participação em 

concertos. Para tal, foram convidadas oito pessoas que nunca haviam assistido a um 

concerto clássico para participarem de três apresentações com orquestra, de modo 

que as informações foram levantadas posteriormente através de grupo focal e 

entrevistas individuais (Dobson, 2010b). 

 

A partir dos resultados obtidos no seu estudo, Dobson contribuiu para a presente 

investigação ao dar pistas de quais estratégias alimentam o rapport entre a orquestra 

e o público. 

 

No que concerne às motivações veladas da audiência para comparecer aos concertos 

clássicos no estudo dessa autora, foram encontradas duas características peculiares 

dos participantes diante da experiência ao vivo: 

 

1) O risco ou a contingência inerente de um evento único e a antecipação 

associada que isso cria. Esse aspecto surge quando se busca saber mais ou 

menos o que pode acontecer: tanto da familiaridade com o gênero ou da própria 

música específica, como da experiência cumulativa de concertos clássicos que 

prevê que, na situação ao vivo, as coisas nem sempre acontecem como 

planejado. Ademais, nesse contexto, a familiaridade reduz a possibilidade de 

se ouvir trabalhos completamente novos. O cenário da performance ao vivo 

oferece a chance de variação, afirmando que cada apresentação é única. Por 

outro lado, artistas conhecidos são convidados como um meio de garantir a 

qualidade do desempenho; 

 

2) O segundo é um senso de responsividade, interação ou comunicação no 

desempenho. De acordo com os seus achados, esse sentimento de 

responsividade, interação ou comunicação do desempenho foi o que os não 

participantes e os participantes (daqueles que elaboraram em suas avaliações 

do desempenho) deram mais importância na qualidade do desempenho. Ao 

evidenciar um ambiente de responsividade na performance, os músicos 

reconhecem a presença de um público que possa responder – fato que situa o 

sujeito da plateia enquanto um participante ativo do concerto (Dobson, 2010b). 
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Quanto aos aspectos que modificam o prazer do público durante as apresentações, 

Dobson realçou os seguintes elementos:  

 

1) Comportamento do público: o comportamento de distração de outros 

participantes na apresentação afetou a concentração de um membro da 

audiência na música e, portanto, prejudicou sua experiência individual. Porém, 

quando o público se uniu em resposta, a presença de outros detinha o potencial 

de aumentar o prazer do próprio indivíduo; 

 

2) Aspectos dos locais: embora o consenso geral entre os participantes 

entrevistados seja de que um local de concertos raramente é um motivador 

principal na decisão de assistir a uma apresentação, os dados encontrados 

indicaram que, na medida em que proporcionam conforto, boas linhas de visão 

e boa acústica, o local afeta o prazer do público durante os concertos. Da 

mesma forma, o tamanho do espaço e/ou proximidade do palco e músicos 

podem influenciar o nível do senso de integração ao evento por parte do 

público. Adicionalmente, locais que disponibilizam espaços sociais, além do 

próprio auditório, são valorizados pelos indivíduos que entendem o concerto 

enquanto evento social; 

 
3) Conhecimento e experiência: o prazer da participação nas apresentações foi 

influenciado pelo conhecimento ou experiência das pessoas com a música 

clássica; como seria de se esperar, isso foi particularmente pertinente aos 

participantes não participantes. Para alguns participantes desse estudo, 

assistir a um concerto era uma oportunidade para ganhar conhecimento e 

incremento do seu repertório pessoal de música com o qual estavam 

familiarizados.  

 

Em outro trabalho organizado pela Sociedade de Investigação para Educação, Música 

e Psicologia britânica (SEMPRE), as acadêmicas Karen Burland e Stephanie Pitts, a 

partir das ideias de musicar de Small, reúnem uma série de estudos que tratam sobre 

a experiência da plateia (Burland & Pitts, 2016a). 
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As pesquisadoras Jennifer Radbourne, Katya Johanson e Hilary Glow do SEMPRE 

examinam sobre o que o público vê, ouve e vivencia durante uma apresentação. O 

método escolhido foi baseado em grupos focais e pesquisas realizadas imediatamente 

após uma apresentação com o público de cinco empresas, quando foi apresentada 

uma diversidade de gêneros musicais em uma região local. O objetivo deste estudo 

estava integralmente voltado à experiência do público da apresentação ao vivo, 

porque os próprios elementos de “estar lá” auxiliam na verificação do que é 

considerado importante aos indivíduos participantes (Radbourne et al., 2016).  

 

O estudo analisou como a experiência do público ao vivo de uma performance musical 

contribuiu para o valor atribuído ao desempenho. As referidas autoras argumentam 

que o aspecto emocional de uma performance tem sido negligenciado pelos 

parâmetros convencionais de qualidade artística e que, nesse contexto, vem sendo 

concebido apenas em consonância com as regras de composição (Anderson & 

Andersson, 2006 apud Radbourne et al., 2016).  

 

Adicionalmente, outro aspecto apresentado é que as audiências buscam cada vez 

mais uma espécie de autenticidade com a experiência da performance musical. Tal 

autenticidade se expressa nas percepções e expectativas da audiência (Radbourne 

et al., 2016). Foram realizados estudos de 2006 a 2011 com audiências nas 

apresentações de música de cinco empresas australianas. O foco era identificar como 

os membros da audiência definem a qualidade de sua experiência durante a 

performance. Foram selecionadas orquestras de pequeno porte, entre elas: Deep 

Blue, orquestra experimental de Queensland (2006); a Queensland Orchestra (2007); 

Música Viva (2008); e duas pequenas empresas inovadoras de música: a Australian 

Arts Orchestra (2010) e a Victorian Opera (2011).  

 

Os resultados do estudo revelaram que os participantes endereçaram a relevância da 

experiência em função da existência e da experiência compartilhada com outros 

membros da audiência; a proximidade dos artistas; e a oportunidade de estar 

completamente imerso em uma performance. 

 

No tocante à presença de mídias digitais, a especialista na área Lucy Bennett examina 

a utilização de mensagens de texto, Twitter e o uso de telemóveis por participantes 
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de concertos de música popular ao vivo para compartilhamento de um público que 

não está presente fisicamente. Por meio de uma pesquisa empírica, a autora aplicou 

questionários destinado aos fãs de Tori Amos (https://toriamos.com/). O estudo 

buscou entender e desvendar as consequências desse processo em sua experiência 

de música ao vivo. Para tal, Bennet (2016) apoia-se na ideia de flow, criada pelo 

psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi. Segundo esse autor, 

 
No fluxo, estamos no controle de nossa energia psíquica e tudo o que fazemos adiciona ordem 

à consciência. Seguindo uma experiência de fluxo, o nosso eu torna-se mais complexo do que 

antes, devido a dois processos psicológicos amplos - diferenciação e integração. O eu torna-

se diferenciado quando a pessoa após uma experiência de fluxo se sente mais capaz e 

habilidosa. O fluxo leva à integração porque pensamentos, intenções, sentimentos e sentidos 

estão focados no mesmo objetivo. Depois de um episódio de fluxo, sente-se mais juntos do que 

antes, não apenas internamente, mas também em relação a outras pessoas e ao mundo em 

geral. A diferenciação promove a individualidade, enquanto a integração facilita as conexões e 

a segurança (Csikszentmihalyi, 1990, p. 1). 

 

Os dados alcançados com o estudo esclarecem que a internet móvel e os telefones 

têm impactado no grupo de fãs da música popular e no público fisicamente presente 

em shows ao vivo, em especial de Tori Amos. Além disso, esses participantes vivem 

um certo dilema entre o ato de se comprometer com o seu próprio fluxo (estando 

envolvidos no concerto) e o de compartilhar a experiência com o público que não está 

fisicamente presente. 

 

A diretora do Instituto de Música Popular da Universidade de Liverpool, Sarah Cohen, 

estuda a relação entre a música ao vivo, a memória e o local, concentrando-se em 

mapas com lugares relacionados ao passado da música popular da Inglaterra, 

incluindo locais de apresentações de rock ao vivo. Nesse cenário, a autora emprega 

o vocábulo “rock” de modo livre para atender a uma vasta e diversificada gama de 

estilos musicais. Em simultâneo, ela faz uso da ideia de mapa, que facilita na 

comparação dos diversos modos e práticas de mapas e mapeamento. O estudo 

almeja perceber como a música ao vivo é lembrada e como as memórias da música 
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ao vivo estão relacionadas ao lugar, a fim de reconhecer como e porque a música ao 

vivo é importante (Cohen, 2016). 

 

A respeito do significado social e simbólico dos eventos de música ao vivo e dos 

lugares a que são relacionados, as informações obtidas com os sujeitos investigados 

apontam quatro aspectos: 

 

1) Os indivíduos apresentaram memórias de encontros com músicas complexas, 

diversas e únicas para cada pessoa. Para alguns deles, a música não teve um 

papel significativo em sua vida e não foi particularmente importante, ao passo 

que outros relataram que a música havia definido o tipo de pessoa que ele ou 

ela era e o seu senso de identidade; 

 

2) Para muitos, as memórias de música ao vivo eram ligadas às experiências 

sociais, emocionais e sensuais, bem como à experiência incorporada de ir a 

shows ou festivais. Por esse motivo, são registadas na memória; 

 

3) As músicas são lembradas, assim como o valor dessas memórias, que estão 

relacionadas aos locais, moldados por contextos sociais e culturais específicos, 

incluindo culturas baseadas no gênero e nas convenções sociais e ideológicas 

envolvidas; 

 

4) Os mapas podem funcionar como um instrumento eficaz para a pesquisa sobre 

a relação entre música ao vivo, memória e lugar. Os resultados desse estudo 

indicam que, ao analisar as formas e práticas de mapeamento do passado 

musical (por exemplo, mapas on-line, aplicativos de mapas ou mapas criados 

em papel à mão), as memórias de música ao vivo são apresentadas, 

mobilizadas, divulgadas e valorizadas (Cohen, 2016). 

 

Na realidade da música de concerto, os músicos clássicos têm formas limitadas de 

receber um retorno preciso de suas audiências ao vivo. Esse retorno, de um modo 

geral, é restrito aos aplausos no final da peça e à atmosfera da sala. No intuito de 

explorar tal problemática, Melisssa Dobson e John Sloboda propõem um projeto piloto 

de pesquisa para averiguar o potencial dos diálogos pós-performance entre músicos 
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e audiências em eventos ao vivo. O método escolhido foi a aplicação de dois estudos 

de caso com elementos de grupo focal e consultoria, em que, ao invés do que é feito 

comumente em conversas pós-concerto, quando os sujeitos do público põem 

questões ao artista, o público traz sugestões e os músicos acolhem-nas criando uma 

relação bidirecional e colaborativa entre artista e público. 

 

Para Small, esse cenário opõe-se a outros estilos musicais, já que, através da 

movimentação, palmas ou vocalização, etiquetas da performance (concerto), os 

sujeitos do público podem responder, em tempo real, ao desempenho que acontece 

no palco. Nos achados deste trabalho foi possível mapear alguns dos benefícios e 

desafios experimentados pelos músicos participantes desse processo de pesquisa, 

dentre os quais se destacam: o impacto potencialmente positivo da atividade de 

pesquisa no processo criativo; aspectos positivos e negativos no ato de receber 

feedback verbal diretamente após uma apresentação, incluindo a necessária 

expansão da persona de performance do músico, de “alguém que toca” para “aquele 

que fala”; e questões de hierarquias sociais, autoridade e poder (Dobson & Sloboda, 

2016). 

 

Burland e Pitts concluem a obra já atrás referida com a experiência da audiência e 

assinalam que a participação em apresentações ao vivo oferece aos membros da 

audiência o acesso a uma rica e gratificante experiência. Nesse contexto, os 

indivíduos saem com um sentimento de motivação, que pode impactar tanto a 

experiência dos artistas quanto a dos membros do público. Os indivíduos do público 

são participantes ativos e performances ao vivo, por isso, e o envolvimento que 

estabelecem durante e após os eventos é relevante por representar o que é ser um 

membro do público.  

 

Esse movimento vai de encontro à questão acerca da diferença entre experiências 

pessoais e sociais durante performances ao vivo e os elementos vivenciados 

diretamente como resultado de “estar lá”. Radbourne et al. (2016) alertam que é 

importante observar cada caso em particular e ter em vista que nem todos os 

indivíduos da plateia hão de guardar e compartilhar memórias de eventos específicos 

quanto os outros. 
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CAPÍTULO 4 – A METODOLOGIA E OS MÉTODOS 

 

4.1 Introdução  

 

Uma vez que a problemática desta pesquisa e a estrutura do trabalho foram 

previamente apresentadas, neste momento torna-se pertinente a apresentação do 

contexto no qual o estudo foi realizado.  

 

A presente pesquisa ocorre em uma situação do mundo real. Para Robson (2002, pp. 

3-5), tudo aquilo que nos interessa e ocorre na vida prática, seja em um escritório, 

escola, hospital, casa, rua ou estádio esportivo, faz parte de situações do mundo real. 

Tal estudo é endereçado aos pesquisadores sociais que enfrentam o desafio de dizer 

algo sensato sobre uma situação complexa específica, pouco controlada e geralmente 

confusa (Robson, 2002). Em outras palavras, enquanto uma pesquisa de laboratório 

se aproxima de um sistema fechado e desconectado de influências externas, os 

estudos sobre o mundo real operam em sistemas abertos (Robson, 2002).  

 

Tendo em vista que o contexto escolhido para estudar o assunto proposto foi o de 

concertos, cuja finalidade é a formação de público de uma orquestra regional 

portuguesa, é importante que noções sobre a natureza, desenho e caso estudado em 

questão, assim como participantes, procedimentos de coleta e análise sejam 

informados neste capítulo.  

 

4.2 O desenho flexível  

 

Para Babbie (2011, p. 119), a ciência é dedicada a “descobrir”. Não importa o que se 

quer descobrir, já que essa ação envolverá inúmeras possibilidades para ser colocada 

em prática. Ultimamente, por meio da investigação científica é possível fazer 

observações e interpretar o que foi estudado. No entanto, antes de se observar e 

analisar algo, é necessário um plano que apresente o porquê e como ele será feito. É 

disso que trata o desenho de pesquisa (Babbie, 2011, p. 119). 

 

O desenho de pesquisa é um plano constituído pelo conjunto de procedimentos e 

métodos usados na coleta e análise de dados. O desenho de um estudo define o tipo 
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e o subtipo do estudo, problema de pesquisa, hipóteses, variáveis independentes e 

dependentes, e, se aplicável, métodos de coleta de dados e um plano de análise 

(Creswell & Creswell, 2009, p. 3).  

 

Robson (2002, p. 81) afirma que o desenho de pesquisa transforma as questões de 

investigação em um projeto com todas as características que ele deve apresentar para 

poder ser realizado. O autor refere-se às seguintes componentes: 1) Proposta – O que 

o estudo está pretendendo alcançar?; 2) Teoria – Qual teoria irá iluminar ou informar 

o estudo?; 3) Questões de pesquisa – Para quais questões a pesquisa está 

comprometida a fornecer respostas?; 4) Métodos – Quais as técnicas específicas 

serão utilizadas para a coleta, análise e validade dos dados?; 5) Estratégia de 

amostragem – De quem, onde e quando você vai buscar os dados e como equilibra 

os dados a serem selecionados? 

 

Na perspectiva de Robson (2002), os desenhos de pesquisa podem ser classificados 

como fixos ou flexíveis. Em pesquisas com desenhos fixos, o desenho do estudo é 

definido antes que a coleta de dados ocorra e são, geralmente, baseados em teoria, 

até porque, de outra forma, não seria possível saber previamente quais variáveis 

precisariam ser controladas e medidas. Por outro lado, pesquisas com desenho 

flexível, para o início da coleta de dados, não exigem apresentação de pressupostos 

teóricos, já que o estudo evolui a partir dessa etapa. Ademais, os dados quantitativos 

também podem ser incluídos na coleta. É interessante salientar que, nos estudos com 

desenho fixo, raramente os dados qualitativos são utilizados (Robson, 2002, p. 87). 

 

O desenho flexível tem suas bases filosóficas no pragmatismo. Segundo Robson 

(2002, p. 43), o pragmatismo é uma abordagem filosófica baseada no trabalho de 

Peirce, William James e Dewey (Cherryholmes, 1992; Howe, 1988). Para esses 

pragmáticos, a verdade é aquilo que funciona, de modo que a questão é sobre quando 

vale a pena ou não realizar estudos com abordagens simultâneas de estudos 

quantitativos e qualitativos. Reichardt e Rallis (1994, p. 85) defendem que a 

abordagem pragmática é factível, porque os valores fundamentais das atuais 

pesquisas quantitativas e qualitativas são altamente compatíveis e incluem as 

seguintes crenças: carga da investigação; valor teórico dos fatos; realidade múltipla, 



 
77 

complexa, construída e estratificada; e subdeterminação da teoria pelo fato (Reichardt 

& Rallis, 1994). 

 

Robson (2002, p. 5) argumenta que há um crescente reconhecimento sobre as 

diferentes abordagens da pesquisa social. No momento, praticamente todos os 

campos e disciplinas do conhecimento detêm fortes defensores de projetos 

qualitativos (Robson, 2002). Esses projetos se apresentam sob várias formas e 

surgem a partir de uma variedade de posições teóricas. Anastas e MacDonald (1994) 

referem-se a esses tipos de projetos como flexíveis. Os dois rótulos, tanto qualitativos 

quanto flexíveis, representam respectivamente ou métodos que resultam em dados 

qualitativos, ou, quando são flexíveis, desenhos que se desenvolvem à medida que a 

pesquisa avança. O adjetivo flexível é apropriado, porque, nesses projetos, os 

resultados podem ser tanto em forma de números (quantitativos), quanto em forma de 

palavras (qualitativos) (Robson, 2002, p. 5). 

 

Dentro de um estudo com desenho flexível, todos os procedimentos devem ser 

revisitados, repetidas vezes, ao longo da pesquisa. As várias ações desde a recolha 

e análise dos dados; refinamento e mudança do cenário em torno das questões de 

pesquisa; desenvolvimento da teoria; mudanças na amostra pretendida para 

acompanhar linhas interessantes ou busca por diferentes respostas para questões 

bastante diferentes; até a revisão das propostas do estudo à luz de um contexto 

alterado (que venha a surgir por conta da maneira como os outros aspectos estão se 

desenvolvendo), devem ser constantemente verificadas. Desse modo, a estrutura 

detalhada do desenho vai sendo construída durante o estudo (Robson, 2002, p. 81). 

 

Os desenhos flexíveis têm sido utilizados nas mais diferentes tradições de estudos do 

mundo real, dentre os quais se destacam o estudo de caso, os estudos etnográficos 

e os estudos de teoria fundamentada (Robson, 2002, p. 89). Para o desenvolvimento 

de um desenho flexível de pesquisa é necessário que haja (Robson, 2002, p. 166): 

- Um rigoroso procedimento de coleta de dados constituído por técnicas múltiplas, 

detalhamento sobre a forma da coleta e dados adequadamente resumidos (por 

exemplo, de forma tabular); 
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- Um estudo estruturado dentro de conjeturas e características de uma abordagem 

flexível (qualitativa) para a pesquisa. Isso inclui características fundamentais, como 

um desenho envolvente, apresentação de múltiplas realidades, pesquisador como um 

instrumento de coleta de dados e um foco na visão dos participantes; 

 

- Um estudo informado por uma compreensão de tradições existentes de investigação; 

por exemplo, o pesquisador identifica, estuda e aplica uma ou mais pesquisas 

tradicionais; 

 

- Uma tradição, não obrigatoriamente pura, mas com procedimentos diversos trazidos 

juntos. É recomendado ao pesquisador iniciante que fique dentro de uma tradição 

inicialmente, tornando-se mais confortável com ela, aprendendo e mantendo o estudo 

conciso e direto. Mais tarde, especialmente em estudos mais longos e complexos, 

características de várias tradições podem ser utilizadas; 

 

- Um projeto que comece com uma simples ideia ou problema que o pesquisador 

busca entender, não uma relação casual de variáveis ou uma comparação de grupos. 

Relações podem evoluir ou comparações podem ser feitas, mas elas surgem depois 

e dentro do estudo; 

 

- Um estudo que inclua métodos detalhados, uma abordagem rigorosa para coleta de 

dados, análise de dados e relato escrito. O pesquisador tem a responsabilidade de 

verificar com precisão os resultados dados; 

 

- Dados analisados usando níveis múltiplos de abstração. Frequentemente, escritores 

apresentam seus estudos em estágios (por exemplo: temas múltiplos que podem ser 

combinados para dentro de amplos temas ou perspectivas), ou as suas análises em 

camadas do particular para o geral; 

 

- Redação clara, engajando e auxiliando o leitor para a experiência de estar lá. A 

história e os resultados se tornam críveis e reais, precisamente refletindo as 

complexidades da vida real (Creswell, 1998, pp. 20-22 apud Robson, 2002). 
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No tocante às habilidades necessárias aos investigadores de pesquisas com 

desenhos flexíveis, Robson (2002, p. 169) destaca: 

 

- Fazer perguntas. Necessidade de ter uma mente curiosa, interrogativa, porque a sua 

tarefa no trabalho de campo é questionar o porquê determinados eventos tem 

acontecido. Isso é algo que você pergunta a si mesmo assim como para os outros, e 

é mentalmente e emocionalmente exaustivo; 

 

- Ser um bom ouvinte. Usado em senso geral por incluir toda observação e pressentir, 

não simplesmente pelos ouvidos. Também levar em conta ao que os documentos 

dizem. Nesse contexto, o adjetivo bom equivale a absorver as novas informações sem 

preconceitos, observando exatamente o que as palavras disseram, capturando as 

componentes afetivas e de humor, apreciando o contexto. Você precisa de uma mente 

aberta e boa memória. 

 

- Adaptabilidade e flexibilidade. Esses estudos raramente acabam como o planejado. 

Você deve estar disposto a mudar procedimentos ou planos se imprevistos 

acontecerem. Todas as implicações de quaisquer mudanças devem ser levadas em 

consideração, como por exemplo se você tiver que mudar o desenho. Necessita 

estabelecer um equilíbrio entre o formato e o rigor; 

 

- A compreensão das questões. O investigador precisa interpretar a informação 

durante o estudo, não apenas registá-la. Sem um forte entendimento das questões 

(teórico, político, etc.) você pode perder pistas, não enxergar as contradições, 

requisitos para mais provas, etc.; 

 

- Ausência de preconceitos. As habilidades anteriores são negadas se elas são 

simplesmente usadas para fundamentar uma posição preconcebida. Pesquisadores 

devem estar abertos a resultados contrários. Durante a coleta de dados, resultados 

preliminares devem ser submetidos para colegas críticos que são pedidos a oferecer 

explicações e sugestões alternativas para a coleta de dados. 

 

A observação das estratégias de rapport em uma orquestra corresponde a um estudo 

de caso holístico. Segundo Gray (2012, p. 256), esse tipo de estudo ocorre quando 



 
80 

apenas um único caso é examinado. Em um nível holístico, pode ser um programa 

inteiro e não elementos individuais dentro dele. Esse tipo de estudo pode 

desempenhar um papel significativo no teste de uma hipótese ou teoria. Outra razão 

para ser utilizado é quando representa um caso único ou de relevância, onde, por 

exemplo, um pesquisador é autorizado a investigar uma organização sensível ou 

sigilosa. Pode haver outras ocasiões em que um único estudo de caso é meramente 

o precursor de estudos posteriores e, talvez, seja um piloto para um estudo posterior, 

mais amplo (Gray, 2012). 

 

Dentre as vantagens, para Somekh e Lewin (2005), é possível pegar um exemplo de 

um contexto de ação ou atividade e usar vários métodos e fontes de dados para 

explorá-lo e interrogá-lo, de modo a obter um rico relato de um fenômeno para 

representá-lo na perspectiva dos participantes. Estudos de caso podem ser 

produzidos em novas instituições (ou novas políticas) que aspiram a dizer como são, 

do ponto de vista dos participantes, bem como manter a política conforme as 

realidades complexas de implementação e as consequências não intencionais da 

política em ação.  

 

Quanto às desvantagens, no estudo de caso é difícil generalizar estatisticamente um 

único ou pequeno número de casos para a população como um todo, embora as suas 

descobertas possam ser generalizáveis. Argumenta-se que os leitores reconhecem 

aspectos de sua própria experiência no caso e generalizam intuitivamente a partir do 

caso, ao invés de a amostra (de um) ser estatisticamente representativa da população 

como um todo (Somekh & Lewin, 2005).  

 

4.3 O Estudo de Caso 

 

De acordo com Yin (2015, p. 2), o estudo de caso é uma das formas de realizar uma 

pesquisa na área das ciências sociais. Conforme esse autor, para que um estudo de 

caso ocorra, é importante que as questões de pesquisa, preferencialmente, sejam 

como ou porquê o investigador tem pouco ou nenhum controle sobre os eventos 

comportamentais e que o objeto de estudo seja um fenômeno contemporâneo (Yin, 

2015). 
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Em resumo, um estudo de caso permite que os investigadores foquem um “caso” e retenham 

uma perspectiva holística e do mundo real da vida, o comportamento dos pequenos grupos, os 

processos organizacionais e administrativos, a mudança da vizinhança, o desempenho escolar, 

as relações internacionais e a maturação das indústrias (Yin, 2015, p. 4). 

 

Yin (2015, pp. 5-6) defende que a definição estudo de caso pode ser dividida em duas 

partes. A primeira parte da definição corresponde a um estudo empírico em torno de 

um fenômeno contemporâneo investigado em profundidade e dentro do seu contexto 

real, cuja delimitação entre fenômeno e contexto não é clara (Yin, 2015). A segunda 

parte da definição refere-se a um cenário constituído por múltiplas variáveis, assim 

como por fontes de evidência, dados que necessitam de triangulação e propostas 

teóricas prévias para iluminar a recolha e análise dos dados (Yin, 2015). 

 

De um modo geral, um projeto de pesquisa é constituído por um conjunto inicial de 

perguntas a serem respondidas, as quais levarão a um conjunto de conclusões 

relacionadas a essas perguntas. Ou seja, é um procedimento que está relacionado a 

um método. No que diz respeito aos componentes de uma pesquisa com estudo de 

caso, é importante reconhecer cinco aspectos: as questões do estudo de caso, as 

proposições (caso haja), a(s) unidade(s) de análise, o raciocínio que liga os dados às 

proposições e os critérios para interpretar as comprovações (Yin, 2015, p. 31). 

 

Outrossim, ressalta-se que a unidade de análise na perspectiva de Yin (2015, p. 33) 

é o caso em si. O autor defende que a definição do caso está relacionada com a 

maneira que a questão de pesquisa é definida (Yin, 2015, p. 34). A partir disso, 

delimitar o caso ajudará o pesquisador a definir aquilo que pretende com a coleta de 

dados e, ainda, a discernir sobre quem é o sujeito de seu estudo, daquilo que é dado 

externo (Yin, 2015, p. 36).  

 

Yin (2015, p. 47) menciona que o bom pesquisador deve fazer uso de teoria e 

proposições teóricas na realização do estudo de caso. Na perspectiva do autor, a 

fundamentação teórica representa uma grande ajuda na definição do projeto de 

pesquisa, assim como na coleta dos dados recolhidos. Além disso, pode se 

transformar no principal instrumento para a generalização dos dados (Yin, 2015). 
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Dentre as habilidades e valores necessários para um pesquisador realizar um bom 

estudo de caso, Yin (2015, p. 77) assinala os seguintes: formular boas questões (e 

interpretá-las de modo razoável); ser um bom ouvinte (livre de ideias preconcebidas); 

agir com flexibilidade para que situações não planejadas sejam recebidas como 

oportunidades e não ameaças; ter clareza do que envolve o estudo, mesmo quando 

for de natureza exploratória; adotar uma atitude imparcial, sensível a contrariedades 

e de forma ética. 

 

Para Yin (2015, p. 106), a evidência do estudo de caso tem seis origens: documentos, 

registos em arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e 

artefatos físicos. O objetivo do método é recolher os dados dos eventos e 

comportamentos humanos, ou capturar os diferentes pontos de vista dos participantes 

do estudo de caso. 

 

No que diz respeito às vantagens em realizar um estudo de caso, Laville e Dionne 

(1997, p. 156) defendem que esse método possibilita o aprofundamento da questão, 

porque os recursos estão concentrados no caso estudado, sem restrições ou 

comparações com outros estudos. Outro aspecto é que o investigador pode ser mais 

criativo, tem mais tempo para adequar seus instrumentos e lidar com imprevistos 

(Laville & Dionne, 1997).  

 

Em contrapartida, o desafio em realizar esse método se refere à questão de fornecer 

resultados que possam ser generalizados (Laville & Dionne, 1997). Ainda que o 

investigador deseje selecionar casos importantes de um determinado conjunto, eles 

podem ser, de fato, situações particulares, que terão limitações em ajudar na 

verificação de hipóteses ou, até mesmo, de teorias (Laville & Dionne, 1997, p. 156). 

 

Quando o estudo de caso ocorre dentro de um desenho flexível de pesquisa, ele pode 

se apresentar como: seleção de um caso particular (ou pequeno número de casos 

relacionados) de uma situação, individual ou grupo de interesse ou preocupação; 

estudo de caso dentro de seu contexto, com a coleta de informação por meio do 

alcance técnico da coleta de dados, incluindo observação, entrevista e análise 

documental (Robson, 2002, p. 89). 

 



 
83 

As unidades de análise do presente estudo são as estratégias de rapport de uma 

orquestra regional portuguesa, considerando os concertos para formação de público 

no Distrito de Aveiro. Segundo Babbie (2011, p. 125), unidades de análise são as 

pessoas ou coisas, cujas características os pesquisadores sociais observam, 

descrevem e explicam. Para esse autor, geralmente, a unidade de análise em 

pesquisa social é o indivíduo, mas também pode ser um grupo social, uma 

organização formal, uma interação social, um artefacto social ou outro fenômeno, 

como estilos de vida (Babbie, 2011). 

 

4.3.1 A natureza do estudo 

 

No que se refere ao objetivo do estudo, esta pesquisa assume caráter exploratório. À 

luz de Gil (2002, p. 41), essa abordagem é apropriada quando se deseja conhecer o 

problema com maior familiaridade, assim como torná-lo mais explícito ou elaborar 

hipóteses. O estudo exploratório é utilizado quando o objetivo da investigação é o 

aperfeiçoamento de conceitos ou a descoberta de uma percepção direta e clara da 

realidade (Gil, 2002). Estudos com essa natureza tendem a ser bastante flexíveis, pois 

consideram os diferentes pontos de vista relacionados ao fenômeno estudado (Gil, 

2002).  

 

Geralmente, as pesquisas exploratórias apresentam: levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema da 

pesquisa e análise de exemplos que ajudem na compreensão do fenômeno. Apesar 

do planejamento do estudo exploratório ser bastante flexível, na maior parte das vezes 

é utilizado em forma de levantamento bibliográfico ou estudo de caso (Gil, 2002, p. 

41).  

 

Em simultâneo, Robson (2002, p. 59) define o estudo exploratório como aquele que 

procura descobrir o que está acontecendo dentro de situações pouco entendidas; 

busca por novos conhecimentos e responde às suas questões; avalia fenômenos 

dentro de uma nova perspectiva; gera ideias e hipóteses para pesquisas futuras, 

adequando-se melhor em desenhos flexíveis de pesquisa. 
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Dentre as vantagens, os estudos exploratórios buscam: (1) satisfazer o interesse do 

pesquisador, curiosidade e desejo de melhor compreensão; (2) testar a viabilidade de 

empreender um estudo mais extenso; e (3) desenvolver os métodos para ser 

empregado em qualquer estudo subsequente (Babbie, 2011). 

 

Quanto às limitações de estudos exploratórios, citam-se: 1) eles raramente fornecem 

respostas satisfatórias para as questões de pesquisa (Babbie, 2011); 2) as pessoas 

investigadas nem sempre representam um universo de maior interesse para a 

pesquisa (Babbie, 2011); 3) esse tipo de estudo pode resultar em um conhecimento 

restrito do assunto (Robson, 2002).  

 

4.3.2 A Fenomenologia 

 

A fenomenologia é o estudo do significado vivido ou experimentado, que tenta 

descrevê-lo e interpretá-lo por meio das maneiras como ele emerge. Esses 

significados são moldados pela consciência e auxiliam na compreensão sobre como 

o ser humano interage com os outros e com o mundo (Adams & Van Manen, 2008). 

Ao conduzir uma descrição pessoal de uma experiência vivida, o pesquisador 

pretende descrever um fenômeno tanto quanto possível em termos concretos e 

vividos (Adams & Van Manen, 2008). Em outras palavras, o foco está na descrição 

direta de uma situação ou evento particular à medida que é vivido, sem oferecer 

explicações causais ou generalizações interpretativas (Adams & Van Manen, 2008). 

Gray (2012) adiciona que a fenomenologia é utilizada, enquanto ferramenta analítica, 

para captar a experiência subjetiva dos sujeitos.  

 

Adams e Van Manen (2008) apresentam as diferentes correntes do pensamento 

fenomenológico, as quais podem ser vistas de modo sintético na tabela a seguir: 

 
Tabela 7: A síntese das principais correntes fenomenológicas 

Vertentes Autores Termos/Conceitos Ideias/Questionamentos 

Transcendental Edmund 
Husserl 

intencionalidade, 
redução eidética e 
constituição de 
significado. 

A fenomenologia é a ciência 
humana rigorosa de todos os 
fenómenos transcendentais 
concebíveis. 
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Vertentes Autores Termos/Conceitos Ideias/Questionamentos 

Existencial 

Martin 
Heidegger, 
Jean-Paul 
Sartre e 
Simone de 
Beauvoir 

modos de ser, ontologia 
e mundo da vida. 

Como o ser dos seres se 
mostra como uma revelação 
do próprio ser? 

Hermenêutica 

Hans-Georg 
Gadamer e 
a Paul 
Ricoeur 

interpretação, 
significado textual, 
diálogo, pré-
entendimento e 
tradição. 

Toda forma de compreensão 
humana é interpretativa. 

Linguística 

Maurice 
Blanchot, 
Jacques 
Derrida e 
Michel 
Foucault 

autonomia textual, 
significação, 
intertextualidade, 
desconstrução, exterior, 
discurso e espaço do 
texto. 

A natureza da linguagem e 
do discurso contribui para a 
relação entre compreensão, 
cultura, historicidade, 
identidade e vida humana. 

Ética 
Max 
Scheler, 
Lévinas 

outro, responsabilidade, 
eu-você, face e (não) 
relacionalidade. 

Para uma compreensão 
verdadeiramente profunda da 
realidade humana, deve-se 
não apenas pedir o 
significado de ser ou de 
presença, mas também o 
significado do que é diferente 
de ser: alteridade ou infinito. 

 

Por outro lado, Amatuzzi (1996) já tinha uma visão mais alargada sobre as correntes 

fenomenológicas sem endereçar os autores e, tampouco, suas funcionalidades. Na 

perspectiva desse autor, as escolas seriam: 1) pesquisa fenomenológica enquanto 

filosofia; 2) fenomenologia eidética (ou essencial); 3) fenomenologia hermenêutica; 4) 

psicologia fenomenológica empírica; 5) pesquisa fenomenológica experimental; 6) 

pesquisa fenomenológica em grupo. 

 

Dentre as vantagens de uso da fenomenologia estão: 1) em virtude da grande recolha 

de informações de modo indutivo (do específico para o amplo) fornece maior 

probabilidade no reconhecimento de aspectos que não fazem parte do foco do estudo; 

2) gera densas descrições das experiências e concepções dos indivíduos em seu 

ambiente natural (Gray, 2012, p. 30).  
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No que diz respeito às desvantagens, a fenomenologia, quando realizada em estudos 

de caso muito pequenos, levanta dúvidas sobre a sua capacidade de ser generalizável 

em outros contextos. Adicionalmente, pelo fato de não ser um método estruturado, 

pode se tornar difícil de replicar (Gray, 2012). 

 

Esse procedimento apresenta as seguintes características: ênfase na lógica indutiva; 

busca por opiniões, descrições e interpretações subjetivas dos indivíduos; é baseado 

em análises qualitativas dos dados; não tem a preocupação com a generalização de 

populações maiores e sim com relatos e reconhecimentos conceituais (Gray, 2012). 

 

4.4 O Caso de Estudo 

 

4.4.1 As orquestras regionais portuguesas 

 

Conforme matéria divulgada pelo jornal português O Público, em 1999, as orquestras 

portuguesas são classificadas a partir da relação hierárquica que estabelecem com o 

estado e, segundo o Instituto das Artes do Espetáculo (IPAE), existem três categorias. 

No primeiro grupo estão as orquestras nacionais, que desfrutam de um protocolo 

acordado com o Estado e recebem por ano uma quantia pré-determinada. Dentre os 

corpos representativos estão a Orquestra Sinfónica Portuguesa e a Orquestra 

Nacional do Porto. No segundo grupo estão as orquestras municipais38, que recebem 

apoio parcial do estado e financiamento restante das câmaras municipais. Nesse 

grupo39 estão a Orquestra do Norte, Orquestra das Beiras e, com um estatuto 

especial, a Orquestra Metropolitana.  

 

O IPAE entende as orquestras particulares como um terceiro grupo, como é o caso 

da Orquestra Gulbenkian40, da Orquestra Sinfónica Juvenil, da Sinfonietta de Lisboa 

                                                
38 Na notícia, em parte apareceu referida como orquestras municipais e isso está claramente ligado às 
orquestras regionais. 
39 De fato, à data deste artigo, as orquestras que existiam eram essas, entretanto, em 2002 surgiu a 
Orquestra do Algarve, hoje denominada Orquestra Clássica do Sul. 
40 Apesar de a notícia juntar essas orquestras todas num mesmo grupo, é importante clarificar que a 
Orquestra Gulbenkian tem um estatuto e uma relação com o estado completamente diferente das 
outras. A Orquestra Gulbenkian é uma estrutura privada e autossuficiente, que não recebe qualquer 
financiamento por parte do Estado. As outras orquestras são estruturas que trabalham de uma forma 
irregular e que recebem um apoio pontual do Estado. 
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e da Sinfonia B, para as quais o apoio estatal é apenas pontual e depende da 

avaliação de solicitações posteriores41.  

 

Em 1992, o Ministério da Cultura do Estado Português, ao identificar a música como 

área merecedora de intervenção e reforma, em virtude da ausência de meios e ações 

nesse campo, dispôs-se a encontrar soluções, a fim de levar à frente os desígnios de 

acesso à cultura e melhorias das organizações e de suas apresentações (Extrato do 

despacho normativo nº 56/92 da Presidência do Conselho de Ministros, publicado no 

Diário da República I sério n. 99 de 29 de abril de 1992). 

 

Nesse contexto, em relação à matéria orquestras regionais, o seguinte compromisso 

foi assumido: “O Estado, prosseguindo objetivos de preservação e divulgação da 

música erudita, bem como de formação profissionalizante de novos músicos, apoia 

financeiramente a criação ou desenvolvimento de orquestras de âmbito regional” 

(Extrato do despacho normativo n. 56/92 da Presidência do Conselho de Ministros, 

publicado no Diário da República I sério n. 99 de 29 de abril de 1992 – Anexo – 

Capítulo 1 – Princípios Gerias – artigo 1). 

 

Santos (2009, p. 16) defende que, dessa forma, o governo português responsabiliza-

se em encontrar formas para fundar e desenvolver as orquestras regionais. A autora 

continua argumentando que a criação das orquestras regiões foi uma oportunidade 

de facilitar a aproximação das pessoas com os bens culturais e valores pessoais 

(Santos, 2009). Além disso, essas orquestras não seriam unicamente um meio de 

difusão cultural, mas também uma oportunidade de crescimento profissional e 

destaque sem fronteiras (Santos, 2009). 

 

Em entrevista recente concedida ao jornal Expresso42, o Sr. Luís Felipe Castro 

Mendes (2018) – atual ministro da cultura de Portugal, declarou que: “o que define 

uma orquestra regional é ter o apoio de, pelo menos, cinco autarquias” de uma 

Comunidade Intermunicipal. Em outras palavras, as orquestras regionais devem ser, 

                                                
41 Disponível em: https://www.publico.pt/1999/02/17/jornal/outras-orquestras-portuguesas-129729 
Acedido em: 10 fev. 2017. 
42 Disponível em: https://expresso.sapo.pt/cultura/2018-06-23-Marcelo-promulga-estatuto-das-
orquestras-regionais Acedido em: 24 mai. 2019. 
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literalmente, orquestras com dimensão regional. O ministro prosseguiu esclarecendo 

que, no momento, Portugal tem quatro orquestras, referindo-se às orquestras do 

Norte, Filarmonia das Beiras, Metropolitana e Clássica do Sul. 

 

4.4.2 A Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB) 

 

Com sede no concelho de Aveiro, centro de Portugal, a OFB surgiu como uma 

referência cultural na região e tem por missão atender aos distritos da região das 

Beiras, tais como: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu e Leiria, apesar 

de se apresentar em outros distritos e regiões (Santos, 2009, p. 17).  

 

No dia 16 de dezembro de 1997, a Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB) realizou 

seu primeiro concerto sob a batuta do maestro e diretor artístico Fernando Eldoro. 

Posteriormente, e desde 1999, passou a ser gerida artisticamente pelo Maestro 

António Vassalo Lourenço (www.orquestradasbeiras.com). 

 

À data do estudo, a OFB era composta por 21 instrumentistas de cordas, de diversas 

nacionalidades e com faixa etária jovem. É baseada em princípios voltados ao 

desenvolvimento da cultura musical, com ações de captação, formação e 

estabilização de públicos. A OFB tem realizado várias apresentações e desenvolve 

continuamente atividades pedagógicas, desde programas pedagógicos infanto-

juvenis até cursos internacionais vocais, instrumentais e de direção de orquestra 

(Santos, 2009). Desde 2006, a orquestra realiza produções de ópera, entre elas 

infantis, de repertório ou portuguesas (Santos, 2009). 

 

Ao longo de mais de vinte anos de existência, a OFB já recebeu uma imensa 

quantidade de maestros, solistas, artistas de renome internacional, tais como Gilberto 

Gil e José Carreras. Dentre o repertório executado, constam obras que vão desde o 

Século XVII até o Século XXI, tendo a Direção Artística dado particular importância à 

interpretação da música portuguesa (Santos, 2009). 
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4.4.3 A Estrutura Organizacional da OFB 

 

A estrutura organizacional ou funcionamento da OFB é semelhante a de uma pequena 

empresa. À luz de Mintzberg (2010), a estrutura organizacional simples é 

caracterizada principalmente pelo que ela não é ou tem. Em outras palavras, essa 

estrutura conta com uma pequena equipe de apoio, uma coordenação feita por meio 

de supervisão direta e decisões tomadas de modo centralizado, pelo diretor executivo 

principal (Mintzberg, 2010). 

 

No tocante à gestão, a OFB recebe subsídios por meio de pagamentos trimestrais do 

Ministério da Cultura de Portugal e de apoio de promotores com os quais estabelece 

protocolo de cooperação (Santos, 2009). 

 

Os recursos humanos da orquestra são constituídos por: um Diretor Artístico, que 

acumula a função de Maestro Titular e que é responsável pela programação da 

temporada e contratação de novos integrantes; uma coordenadora administrativa e 

financeira, que também coordena o setor dos recursos humanos; uma técnica de 

imagem e relações externas, que se ocupa em divulgar a agenda da OFB, assim como 

de vender concertos; um técnico de produção, responsável pela logística de 

equipamentos e arquivo; e um secretário de orquestra, que é responsável pelos 21 

músicos de instrumentos de cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), bem 

como pela organização, logística e arregimentação de mais músicos quando o 

programa requer (Santos, 2009). 

 

4.4.4 O Distrito de Aveiro e a Música 

 

O distrito de Aveiro está localizado entre as regiões centro e norte de Portugal e possui 

concelhos nessas duas regiões. Esse distrito está dividido em dezenove municípios, 

nomeadamente: Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Arouca, Aveiro, Castelo de 

Paiva, Espinho, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Oliveira 

do Bairro, Ovar, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Sever do Vouga, Vagos 

e Vale de Cambra (INE, 2018). 
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A vida musical da região de Aveiro é fomentada pela presença de escolas e cursos 

de música, como é o caso do Conservatório Regional de Aveiro Calouste Gulbenkian, 

que desde 1986 tem uma orquestra de câmara, composta por professores e alunos; 

e do Departamento de Música da Universidade de Aveiro, que têm atividades de coral, 

orquestra de cordas, de sopros, além das bandas filarmônicas, como a Banda da 

Amizade, que tem sede no Bairro do Alboi (Santos, 2019). 

 

A OFB tem a sua sede, para ensaios, situada na Casa de Chá, no Parque Infante Dom 

Pedro, mais conhecido como Parque da Macaca, um dos principais pontos turísticos 

da cidade (www.orquestradasbeiras.com). 

 

4.5 A amostragem 

 

4.5.1 A amostragem intencional 

 

Para o presente estudo foi escolhido o uso de uma amostra intencional. Gray (2012) 

menciona que a pesquisa qualitativa geralmente trabalha com amostras intencionais 

não probabilísticas, pois procura obter informações sobre práticas particulares que 

existem dentro de um local, contexto e tempo específicos. Adicionalmente, Patton 

(2002) defende que a amostragem intencional busca identificar casos ricos em 

informação, os quais podem ser estudados em profundidade (Patton, 2002). A 

pesquisa qualitativa comumente envolve uma pequena amostra de pessoas, casos ou 

fenômenos. As suas amostras não precisam ser definidas de forma antecipada, ou 

seja, elas podem evoluir após o início do trabalho de campo (Patton, 2002). 

  

4.5.2 Os participantes  

 

A presente pesquisa contou com a colaboração de indivíduos que vivenciam o rapport 

em apresentações da OFB, incluindo sujeitos do público, músicos instrumentistas, 

equipe de produção e maestro. 

  



 
91 

4.5.2.1 Os participantes do público 

 

Inicialmente, foram aplicados questionários, em formato impresso e eletrônico, aos 

indivíduos que participaram de concertos da programação da OFB com o objetivo de 

formação de público. Concertos de formação de público será um conceito utilizado ao 

longo da pesquisa para designar as apresentações planejadas aos novos 

frequentadores, como, por exemplo, àquelas pessoas que estão indo pela primeira 

vez ou que comparecem entre dois até cinco concertos por ano. 

 

Esses concertos foram realizados em concelhos do distrito de Aveiro, tais como: 

Aveiro, Albergaria-a-Velha, Ílhavo e Oliveira do Bairro. Os locais das apresentações, 

de acordo com o concelho, foram, respectivamente: Aveiro - Teatro Aveirense 

(http://www.teatroaveirense.pt/) e Igreja da Sé de Aveiro  (http://www.diocese-

aveiro.pt/v2/?page_id=17221); em Ílhavo – Centro Cultural de ílhavo (https://www.cm-

ilhavo.pt/pages/1823) e Centro Cultural da Gafanha de Nazaré 

(http://eventos.regiaodeaveiro.pt/pages/51?poi_id=26); Albergaria-a-Velha – 

Cineteatro Alba (http://www.cineteatroalba.com/) e Igreja Matriz 

(https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-aveiro/c-albergaria-velha/albergaria-

velha/igreja-matriz); e Oliveira do Bairro – Quartel das Artes Dr. Alípio Sol 

(https://www.cm-olb.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=31821).  

  



 
92 

Tabela 8: A recolha de dados do público 

Data Tipo de concerto Região N papel N online 

20/02/2016 Para Famílias  Aveiro 37 15 

21/02/2016 Para Famílias  Albergaria 50 12 

28/02/2016 Para Famílias  Ílhavo 77 17 

5/03/2016 Páscoa Aveiro 123 37 

16/04/2016 Concerto Lírico Ílhavo 60 18 

1/05/2016 Musical Infantil Aveiro 32 6 

11/12/2016 Natal Aveiro 90 30 

15/12/2016 Natal Albergaria 97 26 

15/01/2017 Ano Novo e Reis Oliveira do Bairro 97 26 

9 concertos 4 tipos de concertos: 

Para famílias: 3; Musical 
Infantil: 1; Feriado 
Festivo: 4; Lírico: 1 

Concelhos: 4 

3 Aveiro, 3 
Albergaria, 2 Ílhavo e 
1 Oliveira do Bairro 

611 187 

 

Com a intenção de responder aos objetivos da pesquisa e conhecer os sujeitos do 

público, a seleção da amostra levou em consideração aspectos das apresentações 

como: 1) tipo de concerto (planejado para públicos pouco ou não habituais em 

apresentações com orquestra); 2) região da realização do concerto (distrito de Aveiro); 

3) preservação da configuração original da orquestra (sem a presença de muitos 

instrumentistas extras); 4) logística favorável à recolha dos dados pela investigadora 

(concertos ao ar livre ou em locais em que o público estivesse de passagem se 

tornaram inviáveis). 

 

4.5.2.2 Os participantes da Orquestra Filarmonia das Beiras 

 

Em um segundo momento, foi realizada uma entrevista semiestruturada com o 

maestro da orquestra e, em um terceiro momento, conversas com propósito 

envolvendo quatro dos cinco indivíduos do staff (produção/pessoal administrativo) e 
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com doze dos 21 músicos instrumentistas. De uma população de 27 membros da 

OFB, a amostra dos colaboradores, para o presente estudo, foi de 17 participantes.  

 

A fim de preservar a identidade dos colaboradores, foram dados pseudônimos aos 

membros participantes, assim como foram omitidas as suas funções específicas, 

exceto a do maestro, que como era o único nessa função, não foi necessário ter seu 

nome omitido.  

 
Tabela 9: As funções dos membros da OFB 

Nome Fictício Função 

1. Zilá Staff (Produção/Pessoal Administrativo) 

2. Caleb Staff (Produção/Pessoal Administrativo) 

3. Vasti Staff (Produção/Pessoal Administrativo) 

4. Levi Staff (Produção/Pessoal Administrativo) 

5. Sara Instrumentista 

6. Jonas Instrumentista 

7. Lucas Instrumentista 

8. Marta Instrumentista 

9. Maria Instrumentista 

10. Israel Instrumentista 

11. Abigail Instrumentista 

12. Talita Instrumentista 

13. Davi Instrumentista 

14. Rute Instrumentista 

15.Tomé Instrumentista 

16. Lia Instrumentista 

17. António Maestro 
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Tabela 10: A distribuição quantitativa das funções dos membros da OFB 

Função N 

Staff (Produção/Pessoal Administrativo) 4 

Músico Instrumentista 12 

Maestro 1 

 

4.6 O método de coleta de dados do público 

 

Nesta seção serão apresentados os procedimentos de coleta de dados junto aos 

sujeitos do público da OFB. O questionário escolhido enquanto estratégia foi do tipo 

autoadministrado e, no estudo, foi aplicado em dois momentos e formatos diferentes: 

em papel e online, como serão descritos a seguir. 

 

4.6.1 Os questionários autoadministrados 

 

De acordo com Saunders, Lewis e Thornhill (2007, pp. 356-357), o desenho de um 

questionário de pesquisa dependerá de como ele deve ser administrado, isto é, se 

deve ser autoadministrado ou administrado pelo entrevistador. Quando são 

autoadministrados, os questionários são preenchidos pelos respondentes (Saunders 

et al., 2007). Desse modo, eles (os questionários) podem ser administrados 

eletronicamente por meio da internet (questionários mediados pela Internet) ou 

intranet (questionários mediados pela intranet), enviados aos respondentes que os 

devolvem pelo correio após o preenchimento (questionários por correio), ou entregues 

manualmente a cada respondente e coletados mais (Saunders et al., 2007). As 

respostas dos questionários aplicados são registadas pelo entrevistador com base nas 

respostas de cada entrevistado. O ponto de partida para a seleção entre eles é o 

objetivo da pesquisa e os tipos de perguntas que a pesquisa pretende fazer (Saunders 

et al., 2007, pp. 356-357).  

 

Na perspectiva de Robson (2002, pp. 233-234), dentre as vantagens do uso de 

questionários autoadministrados está o fato de ser o único modo de recuperar 

informações sobre a história passada de um grande número de pessoas. Somado a 

isso, eles podem ser eficientes em fornecer grande quantidade de dados, com baixo 
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custo e em um curto espaço de tempo. Outro aspecto é que esse tipo de questionário 

permite o anonimato, o que pode incentivar a franqueza quando o estudo se refere a 

temáticas sensíveis (Robson, 2002, p. 234). 

 

Quanto às desvantagens, normalmente esses instrumentos têm uma baixa taxa de 

resposta (Robson, 2002, p. 233). Com o desconhecimento das características dos não 

respondentes, não é possível saber se a amostra é representativa (Robson, 2002). 

Outro aspecto é que as ambiguidades e os mal-entendidos sobre as perguntas da 

pesquisa podem não ser detectados (Robson, 2002). Um último aspecto é que não é 

possível verificar a seriedade com a qual o questionário foi respondido (Robson, 2002, 

p. 233).  

 

4.6.1.1 O questionário em formato de papel 

 

De acordo com Babbie (2011, p. 286), a forma mais comum de questionário 

autoadministrado é por meio da pesquisa por correio. No entanto, várias outras 

técnicas também podem ser utilizadas e, às vezes, pode ser apropriado administrar 

um questionário a um grupo de entrevistados reunidos no mesmo local e ao mesmo 

tempo (Babbie, 2011). No caso do presente estudo, a primeira etapa da coleta da 

pesquisa foi realizada por meio da aplicação de questionários em papel, com os 

sujeitos que participaram de concertos para formação de público da OFB. Nesse 

procedimento, os questionários foram entregues à mão para cada respondente e 

coletados posteriormente (Gray, 2012; Robson, 2002).  

 

Ao contrário dos questionários postais, a vantagem dos questionários em papel inclui 

o contato direto com os respondentes em potencial, o que pode, por sua vez, induzir 

uma proporção maior de pessoas a preencher o questionário (Gray, 2009; Robson, 

2002). Sobre a desvantagem, cita-se a necessidade de grande tempo e esforço por 

parte do pesquisador na entrega e coleta dos questionários (Gray, 2009; Robson, 

2002). 
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4.6.1.2 O questionário online 

 

Questionários online são relativamente novos, mas tem se tornado uma forma cada 

vez mais popular de realizar pesquisas (Gray, 2009, pp. 230-231). Essencialmente, 

existem duas maneiras para que um questionário online possa ser entregue - como 

um documento processado por palavra, anexado a um e-mail ou via website. Com e-

mails, o pesquisador terá que conhecer os endereços dos entrevistados para que a 

amostra possa ser direcionada (Gray, 2009). No presente estudo, os indivíduos que 

deixaram seus e-mails para colaboração posterior receberam questionários online 

mediados pela intranet do site da Universidade de Aveiro, entidade em que a pesquisa 

foi desenvolvida. 

 

Evans e Mathur (apud Gray, 2009) defendem que os pontos fortes do uso de 

questionário online são: alcance global, flexibilidade, velocidade e atemporalidade, 

inovações tecnológicas, conveniência, facilidade de entrada e análise de dados, 

diversidade de perguntas, baixo custo de administração, facilidade de 

acompanhamento, amostra controlada, fácil obtenção de grande quantidade de 

amostra, ordem de resposta de controle, necessária conclusão de respostas, 

recursos, conhecimento dos entrevistados e suas respectivas características. 

 

Dentre as fraquezas encontradas nesse instrumento, Evans e Mathur (apud Gray, 

2009) assinalam as seguintes: 1) muitos entrevistados têm dificuldade em distinguir 

entre uma pesquisa legítima e uma mensagem de spam; 2) os atributos da população 

da internet podem ser distorcidos e não representativos da população real e geral em 

países do mundo todo; 3) e-mails abrangentes e amostras voluntárias são altamente 

criticados; 4) embora a população da internet esteja se tornando mais representativa, 

ainda pode haver dificuldades pela falta de familiaridade de possíveis entrevistados 

com protocolos de internet; 5) as pesquisas online são afetadas pelo tipo de conexão 

com a internet e pela configuração do computador do usuário; 6) como as pesquisas 

online são autoadministradas, as instruções de resposta devem ser extremamente 

claras, caso contrário se tornam ineficazes; 7) impessoal, assim como nas pesquisas 

por correio, geralmente não há contato humano em pesquisas online; 8) receio da 

segurança das transmissões, assim como os dados serão usados; 9) baixa taxa de 

resposta.  
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Mesmo que as questões individuais sejam válidas, um mau sequenciamento de 

perguntas ou uma estrutura ou projeto confuso do questionário podem ameaçar sua 

validade. 

 

4.6.2 A elaboração dos questionários 

 

A fim de se alcançar os objetivos principal e específicos do estudo, o questionário 

autoadministrado, em formato impresso e eletrônico, foi o método escolhido para a 

realização da recolha dos dados dos sujeitos do público da OFB. Em virtude da 

subjetividade do tema rapport, a abordagem inicial, por meio do questionário em papel 

ao público, teve a intenção de fornecer as informações gerais sobre o perfil dos 

indivíduos (sociodemográfico, frequência a concertos e conhecimento da orquestra). 

Somente as duas últimas questões, sobre a familiaridade e empatia pelo repertório 

apresentado, abordaram sutilmente os indicadores do rapport propriamente dito.  

 

4.6.2.1 A estrutura dos questionários em papel 

 

O questionário em papel utilizado no estudo apresentou a seguinte estrutura: 

 
Tabela 11: O teor das perguntas dos questionários em papel 

Partes Perguntas Objetivo das perguntas 

1a 1 - 4 Perfil sociodemográfico dos sujeitos do público 

2a 5 - 9 Perfil de frequência a concertos (geral e OFB), tempo e modo de 
conhecimento da OFB e daquele concerto específico. 

3a 10 - 11 Familiaridade e Empatia dos sujeitos ao repertório assistido 

 

A primeira parte é composta por quatro questões sociodemográficas do público 

(gênero, idade, ocupação, principal e local de residência). A segunda parte inclui duas 

questões relacionadas à frequência com que os sujeitos participavam de concertos de 

música clássica e os da OFB. Ainda nessa parte foram elaboradas mais três questões 

sobre o tempo e o modo de conhecimento da orquestra, além de uma última questão 

sobre como os sujeitos haviam tido conhecimento sobre um concerto específico. A 

terceira e a última partes do questionário em papel incluíram questões sobre o tipo de 
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repertório que estavam acostumados a assistir nas apresentações, assim como os 

repertórios que eles preferiam. 

 

4.6.2.2 As perguntas dos questionários em papel 

 

Foi realizado um total de 11 perguntas no questionário em papel. Todas as questões 

foram do tipo perguntas fechadas. Para Gray (2012), as perguntas fechadas são 

aquelas que fornecem aos respondentes um conjunto de respostas pré-elaboradas, 

como sim ou não, verdadeiro ou falso, respostas de múltipla escolha ou aquelas que 

dão a chance aos indivíduos de escolher entre alternativas que representam um 

sentimento ou atitude. 

 

Em relação ao que se pretendia conhecer dos sujeitos e das possibilidades de 

respostas que lhes foram ofertadas, o questionário aplicado configurou-se da seguinte 

forma: a primeira questão sobre o gênero apontou as opções sexo masculino ou 

feminino como possibilidades; a segunda questão, acerca da faixa etária, apresentou 

como alternativas: até 10 anos, 11 a 17 anos, 18 a 24 anos, 25 a 40 anos, 41 a 65 

anos e mais de 65 anos; a terceira questão, a respeito da ocupação principal do 

sujeito, pediu uma única resposta, considerando os seguintes tópicos: estudante, 

empregado, desempregado, dona de casa e aposentado; a quarta questão, sobre o 

local de residência do indivíduo, indicou como respostas: concelho de Aveiro, de outro 

concelho do distrito de Aveiro ou de outro distrito; a quinta questão, referente à 

frequência de comparecimento em concertos com orquestra, ofereceu alternativas 

como: primeiro concerto assistido, um concerto por ano, de dois a cinco concertos por 

ano ou mais de dez concertos por ano; a sexta questão, sobre qual teria sido o meio 

de conhecimento do concerto, deu as seguintes opções: colegas (amigos ou 

familiares), comunicação social (televisão, rádio e jornais), redes sociais (Facebook), 

eletrônico (newsletter, e-mail) e outdoors (cartazes e folhetos); a sétima questão, em 

relação ao tempo de conhecimento da OFB, permitiu a escolha entre as seguintes 

respostas: esse foi o primeiro concerto assistido, antes ou desde o ano de 2010; a 

oitava questão, a respeito do meio de conhecimento da existência OFB, deu 

possibilidades múltiplas de resposta aos seguintes tópicos: colegas (amigos ou 

familiares), comunicação social (televisão, rádio ou jornais), redes sociais (Facebook), 

eletrônico (newsletter, e-mail) e outdoors (cartazes, folhetos); a nona questão, 
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relativamente à frequência anual em concertos da OFB, permitiu as seguintes 

respostas: um concerto, de dois a cinco, de seis a dez, mais de dez concertos e uma 

última opção caso aquele fosse o primeiro concerto em que o indivíduo tivesse 

assistido (caso essa fosse a escolha do respondente, o mesmo era solicitado a não 

responder às questões seguintes); a décima questão, acerca da familiaridade do 

repertório apresentado, ofereceu a possibilidade de múltiplas respostas: sinfônico, 

ópera, repertório infantil, outras linguagens de música (popular, ligeira, jazz etc.); a 

décima primeira e última questão, que tratava da empatia com o repertório 

apresentado pela OFB, deu como possibilidades os seguintes pontos: repertório 

sinfônico, ópera, repertório infantil, outras linguagens (popular, ligeira, jazz etc.) e uma 

última alternativa sobre a falta de qualquer empatia ou preferência. 

 

Como pôde ser observado, foram escolhidas questões fechadas para o questionário 

em papel. Para Gray (2012, p. 282), as perguntas fechadas são aquelas que oferecem 

ao respondente um conjunto de respostas pré-elaboradas. 

 

As perguntas fechadas dão uma estrutura de resposta aos participantes e são mais 

fáceis de analisar (Gray, 2012, p. 283). Por outro lado, esses tipos de perguntas 

podem limitar e consequentemente comprometer a riqueza das respostas (Gray, 

2012). No tocante ao tipo de pergunta fechada, nesse instrumento prevaleceu o uso 

de perguntas em categorias que, segundo Gray (2012, p. 283), são aquelas que são 

planejadas de modo que apenas uma alternativa seja respondida. Já para Fink (2003), 

em caso de questionário autoadministrado tenta-se manter um máximo de cinco 

tópicos de resposta (verificar questões 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9). Paralelamente a isso, as 

demais foram questões de múltipla escolha (verificar as questões 6, 8, 10, 11). 

 

Sobre o teste de adequação dos questionários em papel, conforme sugerido por 

Babbie (2011, p. 310), foi realizada uma fase piloto da aplicação dos questionários em 

papel, a qual foi planejada para quatro concertos do Festival de Outono da 

Universidade de Aveiro, em 201543. Nesse ínterim, o mesmo questionário foi aplicado 

em um concerto da Fargo Moorhead Symphony Orchestra nos Estados Unidos, em 

virtude da participação da pesquisadora em um curso de regência. A fim de testar o 

                                                
43 Disponível em: www.ua.pt/festivaisdeoutono Acedido em: 30 nov. 2018. 
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instrumento com entrevistados em potencial, tomou-se o cuidado de, nessa fase do 

estudo, selecionar concertos da OFB voltados aos frequentadores habituais, ou seja, 

aos alunos do curso de música da UA e seus familiares, conhecedores de longa data 

da OFB e etc.  

 
Tabela 12: A aplicação dos questionários-piloto 

Data do concerto Orquestra Local Tipo de concerto N 

18/10/2015 OFB Aveiro - PT Concerto Oficial da 
Temporada 171 

22/10/2015 OFB Aveiro - PT Festival de Outono 96 

6/11/2015 OFB Aveiro - PT Festival de Outono  29 

14/11/2015 FMSO Fargo - USA Série Oficial da FMSO 230 

27/11/2015 OFB Aveiro - PT Festival de Outono 87 

 

4.6.2.1.3 O protocolo de aplicação dos questionários em papel 

 

Com o intuito de tornar o protocolo de pesquisa transparente e ético, primeiramente 

foram enviados uma carta de intenções e o questionário, o qual seria aplicado nos 

concertos selecionados para a amostra e ao diretor artístico da OFB. Naquela mesma 

semana, a funcionária do setor de comunicação social da orquestra solicitou a 

aplicação dos questionários aos responsáveis das salas de espetáculo, assim como 

das igrejas. O tempo entre os pedidos e autorizações foi célere, de modo a não 

comprometer o cronograma inicial para essa fase do estudo.  

 

Como pode ser verificado no anexo referente a esse questionário, o cabeçalho foi 

constituído pela logomarca da Universidade de Aveiro, pelo nome do departamento 

em que o estudo foi realizado e pelo título temporário da tese. Na apresentação do 

questionário constava o nome da pesquisadora e do professor orientador, assim como 

o convite para a participação voluntária no referido estudo. Os sujeitos foram 

convidados a colaborar posteriormente deixando seu e-mail e esclarecidos de que os 

dados eram confidenciais e atenderiam de forma única e exclusiva à realização da 

pesquisa (Babbie, 2011, p. 69). 
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Mesmo que os responsáveis pelos espaços de realização das apresentações tenham 

autorizado a aplicação do questionário, a pesquisadora procurou comparecer com 

antecedência de uma hora em relação ao horário marcado para o concerto. No caso 

dos teatros, foi possível solicitar aos funcionários da entrada da sala de concerto a 

entrega dos questionários junto com a nota de sala das apresentações. Quanto aos 

concertos nas igrejas, ainda à entrada, a própria pesquisadora entregou o instrumento 

nas mãos dos respondentes. Em ambos os contextos, os sujeitos do público 

preenchiam o questionário ou, um pouco antes ou pouco depois dos concertos, 

depositavam dentro de uma caixa que ficava próxima à porta de saída (a informação 

sobre o local de entrega já vinha designada no próprio questionário).  

 

De modo a promover a adesão dos respondentes em potencial, a pesquisadora 

(mesmo sem entregar os questionários nas mãos dos sujeitos) se manteve de forma 

discreta, antes e depois do concerto, para esclarecer qualquer dúvida sobre a 

investigação e questionário.  

 

Quanto ao tempo e ao espaço, como já foi ilustrado na tabela anterior, os 

questionários foram distribuídos e coletados em nove concertos intermitentes, os 

quais ocorreram no espaço de um ano. Para uma melhor compreensão dos tipos de 

apresentação selecionadas para a amostra, elas foram separadas por tipologias, tais 

como: Concertos para famílias44, Concertos de feriados festivos45, Musicais e 

Concerto Lírico46 (Tabela 13). 

  

                                                
44 Os três concertos para famílias aconteceram nos dias 20, 21 28 do mês de fevereiro de 2016 e, 
respectivamente, no Teatro Aveirense (Aveiro), no Cine-Teatro Alba (Albergaria-a-Velha) e no Centro 
Cultural de Ílhavo (Ílhavo). 
45 Os concertos de feriados festivos selecionados foram os de Páscoa, no dia 5 de março de 2016, na 
Catedral da Sé de Aveiro; de Natal, nos dias 11 e 16 de dezembro de 2016, realizados na Igreja da Sé 
e Catedral de Albergaria, em Albergaria-a-Velha; e de Ano Novo/Reis, no dia 15 de janeiro de 2017, no 
Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro. 
46 O concerto lírico foi realizado no dia 16 de abril de 2016, no Centro Cultural de Ílhavo (Ílhavo). O 
musical infantil aconteceu no dia 1 de maio de 2016, no Teatro Aveirense. 
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Tabela 13: As informações adicionais sobre os concertos selecionados para recolha de dados do 
público 

Data 
Tipo de 

Concerto 
Região Espaço Horário 

Gênero 
Musical 

Convidados 

20/02/2016 Para 
famílias 

Aveiro Teatro 
Aveirense 

16h Ópera OFB + 
cantores 
solistas 

21/02/2016 Para 
famílias 

Albergaria Cineteatro 
Alba 

17h Ópera OFB + 
cantores 
solistas 

28/02/2016 Para 
famílias 

Ílhavo Centro 
Cultural 

17h30 Ópera OFB + 
cantores 
solistas 

05/03/2016 Festivo: 
Páscoa 

Aveiro Igreja da Sé 21h30 Coro-
Sinfônico 

OFB + Coro  

16/04/2016 Lírico Ílhavo Centro 
Cultural 

21h30 Temas de 
filmes  

OFB + 
cantores 
solistas 

01/05/2016 Musical 
Infantil 

Aveiro Teatro 
Aveirense 

16h A pequena 
Sereia 

OFB + 
cantores 
solistas 

11/12/2016 Festivo: 
Natal 

Aveiro Igreja da Sé 21h30 Oratório OFB + coro + 
cantores 

15/12/2016 Festivo: 
Natal 

Albergaria Igreja Matriz 19h Oratório OFB + coro + 
cantores 

15/01/2017 Festivo: 
Ano Novo e 
Reis 

Oliveira 
do Bairro 

Quartel das 
Artes 

17h Jazz/Valsas 
Vienenses 

OFB + 
pianista solista 

 

4.6.2.1.5 A transcrição dos questionários em papel 

 

Inicialmente, a transcrição dos questionários foi feita de modo manual na mesma 

semana da aplicação do questionário e, posteriormente, com o objetivo de gerar uma 

análise de frequência dos dados encontrados, com auxílio do software SPSS47. Por 

se tratar de um método novo para a pesquisadora, entre a aprendizagem de 

manipulação do software e a transcrição propriamente dita, transcorreu um período 

de aproximadamente seis meses do início da aplicação dos questionários. 

                                                
47 Disponível em: https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software  
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4.6.2.2 A elaboração dos questionários online 

 

Nos questionários em formato online, buscou-se conhecer melhor a percepção dos 

sujeitos enquanto participantes de um concerto, considerando os elementos 

apresentados pela OFB que poderiam proporcionar o rapport. 

 

4.6.2.3 A estrutura dos questionários online  

 

Esse questionário foi respondido por um subgrupo de sujeitos respondentes do 

questionário em papel. Portanto, considerou-se oportuno reapresentar questões sobre 

o perfil sociodemográfico e a frequência dos sujeitos, antes de avançar para questões 

que auxiliariam na resposta à problemática deste estudo. Dessa maneira, a estrutura 

do questionário online configurou-se em quatro partes: a primeira com aspectos 

sociodemográficos, a segunda com o perfil do frequentador, a terceira com uma 

sondagem sobre a ambiência da apresentação (componentes não musicais) e a última 

com indicadores do impacto do rapport. 

 

4.6.2.4 As perguntas do questionário online 

 

No tocante às perguntas e às suas prováveis respostas, o instrumento foi constituído 

por oito questões dispostas da seguinte forma: a primeira questão foi sobre o gênero 

e possibilitava as opções masculino ou feminino como resposta; a segunda questão 

acerca da idade solicitava o registo numérico do participante; a terceira questão, 

relacionada à ocupação principal, ofereceu como possibilidades: empresário(a), 

profissional liberal (qual a designar), trabalhador(a) por conta de outrem (qual a 

designar), estudante, professor(a), doméstico(a), desempregado(a) e reformado(a); a 

quarta questão, relativamente ao local de residência, apresentou como respostas: o 

concelho de Aveiro, noutro concelho do distrito de Aveiro (Qual? A designar) e noutro 

distrito de Portugal (Qual? A designar); a quinta questão tratava sobre o tempo em 

que o indivíduo frequentava esse tipo de concerto (formação de público), 

nomeadamente: Para as famílias, Feriados Festivos, Musical e Lírico, além de um 

espaço para preenchimento; a sexta questão, sobre o costume de participar em 

concertos com outras orquestras, possibilitou sim ou não como resposta (quando sim, 

o respondente deveria designar quais e há quanto tempo); a sétima questão indagou, 
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em uma escala de 0 a 4 (0: não observado, 1: insuficiente, 2: suficiente, 3: bom, 4: 

muito bom), a percepção dos participantes acerca da ambiência (componentes não 

musicais do concerto) sobre os seguintes elementos: distribuição da nota de sala, 

presença de narrador, tipo de local do concerto, localização do assento, silêncio 

durante a apresentação, vestimenta da orquestra, vestimenta dos músicos, iluminação 

da sala e uso de recursos audiovisuais; e a oitava e última questão, que correspondia 

à melhor tradução da experiência sentida durante os concertos da OFB, contou com 

as seguintes possibilidades de respostas (em caráter de múltipla escolha): perda da 

noção de tempo, vontade de compartilhamento em tempo real com outras pessoas, 

sensação de fazer parte da apresentação e ter a memória viva do concerto. 

 

No caso das questões 1, 3, 4 e 6, que tiveram por característica em comum a 

possibilidade de o sujeito responder a uma única alternativa, como foi dito 

anteriormente em relação ao questionário em papel, Gray (2012) classifica essas 

questões como do tipo fechada e subtipo de categoria. 

 

A questão 7 permitiu respostas em escala de Lickert. Para Pardal e Lopes (2011, p. 

92), “a escala de Lickert” pretende, através do recurso a questões que oferecem um 

amplo leque de respostas, evitar a rigidez e as limitações das alternativas 

‘concordo/discordo’, diversas vezes oferecidas”. Por meio dessa escala é possível 

aceder, de modo direto ou indireto, às atitudes ou opiniões dos sujeitos investigados. 

Geralmente, existem cinco possibilidades de resposta para indicar essas atitudes ou 

opiniões (Pardal & Lopes, 2011). 

 

As questões 2, 5 e 8 foram de múltipla escolha e no formato de leque fechado, que, 

segundo Pardal e Lopes (2011), são perguntas nas quais o investigado não pode 

expressar sua opinião para além das respostas apresentadas. Os autores afirmam 

que a desvantagem desse tipo de pergunta é quando o pesquisador não tem domínio 

completo do assunto e os próprios elementos colocados podem sugerir respostas 

(Pardal & Lopes, 2011). Por outro lado, a vantagem dessa estratégia é que o 

pesquisador, quando seguro do tema, pode confirmar a representatividade 

apresentada, a importância dos elementos e a sua complexidade (Pardal & Lopes, 

2011). 
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4.6.2.4.1 O teste de adequação dos questionários online 

 

Como sugere Gray (2012), antes do envio do questionário online ao STIC 

(departamento responsável pelo serviço de intranet na Universidade de Aveiro), o teor 

do questionário online foi testado de modo presencial e no formato em papel com três 

indivíduos próximos à pesquisadora. 

 

Após a adequação do teor do questionário online, assim como a revisão junto ao 

professor orientador da tese, o modelo do questionário foi enviado ao funcionário 

responsável no STIC. Uma vez feita a primeira versão, outros três sujeitos próximos 

à pesquisadora receberam por e-mail, através da intranet da UA, e preencheram os 

questionários. Os questionários online foram respondidos sem dificuldades pelos 

sujeitos do pré-teste. Dessa forma, foi sinalizado ao STIC que o questionário já estava 

válido para aplicação e, na mesma semana, esse setor da UA disponibilizou à 

pesquisadora o link da intranet para que fosse enviado aos participantes da pesquisa.  

 

4.6.2.4.2 O protocolo de aplicação dos questionários online 

 

Os questionários online foram enviados aos sujeitos do público, que deixaram os seus 

contatos eletrônicos nos questionários em papel para colaboração posterior ao 

estudo. Um e-mail intitulado “Questionário online da Orquestra Filarmonia das Beiras” 

foi enviado aos 187 contatos deixados nos questionários em papel, coletados em 

nome da pesquisadora do estudo.  

 

Em virtude de ter sido enviado um único e-mail para todos os colaboradores do estudo, 

tomou-se o cuidado de que os e-mails fossem enviados como cópia oculta, de modo 

a manter o anonimato entre eles. No corpo do e-mail havia informações sobre a equipe 

de pesquisadores, a temática da pesquisa e os seus objetivos. Posteriormente, foi 

feita uma explicação sobre a continuidade da colaboração ao estudo com o 

preenchimento do questionário online (que seria acedido pelo link indicado). Os dados 

foram tratados de modo confidencial e utilizados, única e exclusivamente, para esta 

investigação. 
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4.6.2.4.3 O tempo e o espaço para aplicação dos questionários online 

 

Os Serviços de Tecnologias de Informação e Comunicação da Universidade de Aveiro 

(STIC/UA) disponibilizam aos estudantes de Pós-Graduação a aplicação de um 

questionário online, com o auxílio do software LimeSurvey. Assim, no dia 26 de julho 

de 2017, após os pré-testes, foi enviada a versão final do questionário Word ao STIC. 

Após as devidas verificações e envio de um link de acesso da Web (onde o 

questionário estava disponível), um e-mail foi encaminhado aos participantes na 

primeira semana de agosto e os questionários foram respondidos ainda na primeira 

semana do mesmo mês.  

 

Os resultados obtidos, por meio dessa ferramenta, estão armazenados e disponíveis 

à pesquisadora por tempo indeterminado (https://elearming.ua.pt).  

 

4.6.2.2.2.5 A transcrição dos questionários online 

 

A transcrição foi feita pela própria pesquisadora, que contou com as propriedades do 

LimeSurvey, software que já apresenta recursos para que se possa exportar as 

informações ao SPSS e EXCEL, sem maiores dificuldades. 

 

4.6.3 A validade, a confiabilidade e a generalização dos dados dos questionários 

 

A validade interna48 é alcançada quando as perguntas e respostas da pesquisa 

medem ou refletem com precisão o que os pesquisadores querem saber e não são 

distorcidas por algum outro fator (Julien, 2008, p. 848). A validade externa49 refere-se 

à representatividade de uma amostra da população (Julien, 2008). Nesta pesquisa, 

em que um levantamento junto aos sujeitos do público foi realizado, tornou-se 

importante verificar a taxa de retorno, assim como a proporção de não respondentes, 

para saber se existiu uma diferença estatisticamente significativa entre os 

respondentes e os não respondentes em relação a determinados aspectos. Para 

                                                
48 Segundo Gray (2012), a validade interna indica se há se há evidências contundentes de que o 
pesquisador conseguiu estabelecer uma ligação consistente entre as evidências e as ideias que 
desenvolve a partir delas. 
49 Para Gray (2012), a validade externa é o grau em que as conclusões podem ser generalizadas para 
outros contextos sociais ou organizacionais. 
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contornar qualquer transtorno, foram realizadas aplicações piloto com o questionário 

em outros concertos da orquestra. 

 

A confiabilidade corresponde à consistência ou caráter replicável da coleta, 

interpretação ou análise de dados de um projeto (Miller, 2008, p. 754). Babbie (2011) 

acrescenta que ao apresentar todos os sujeitos com um estímulo padronizado, a 

pesquisa mostra um longo caminho para eliminar a falta de confiabilidade nas 

observações feitas pelo pesquisador. Além disso, a redação cuidadosa das perguntas 

também pode reduzir significativamente a falta de confiabilidade do sujeito. Nesta 

pesquisa, com o intuito de garantir a confiabilidade, a pesquisadora formulou as 

perguntas e utilizou somente aquelas que realmente pediam as informações do modo 

mais inteligível possível. Adicionalmente, buscou-se realizar a mesma pergunta duas 

vezes em questionários (de formatos diferentes) e verificar a similaridade da resposta 

tanto nos questionários quanto nas entrevistas.  

 

A generalização ou validade externa defendida por Gray (2010) é um nível de 

transferência dos resultados de uma pesquisa para outros contextos ou 

colaboradores. Neste estudo apresenta algumas particularidades. A falta de adesão 

no preenchimento dos questionários poderia ter sido entendida como adversidade à 

possibilidade de generalização da investigação, uma vez que a participação dos 

indivíduos foi voluntária. No entanto, o percentual de participantes que anuíram foi 

sensivelmente representativo. Ademais, tendo em vista que a coleta de informações 

dos indivíduos do público foi feita dentro de uma modalidade específica de concertos 

da programação de uma orquestra regional portuguesa, as demais orquestras com 

missão, proporção e ações similares facilmente terão a possibilidade de obter 

resultados análogos aos do referido estudo. 

 

4.7 Os métodos de coleta de dados com os membros da OFB 

 

Nesta seção serão apresentados os procedimentos de coleta de dados junto aos 

membros da OFB, nomeadamente maestro, staff e músicos instrumentistas. Dentre 

os métodos escolhidos estão a entrevista semiestruturada ao maestro e entrevistas 

informais aos membros da OFB. 
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4.7.1 A entrevista  

 

Babbie (2011) define que a entrevista qualitativa é uma interação entre um 

entrevistador e um respondente, em que o entrevistador tem um plano geral de 

investigação, incluindo os tópicos a serem abordados, mas não exatamente um 

conjunto de perguntas que devem ser feitas com palavras específicas e em uma 

ordem específica. Em simultâneo, o entrevistador do estudo deve estar totalmente 

familiarizado com as perguntas a serem feitas, de forma que a entrevista flua com 

suavidade e naturalidade (Babbie, 2011).  

 

King (1994 apud Robson, 2002) defende que a entrevista é a abordagem mais 

apropriada em pesquisas qualitativas por conta das seguintes circunstâncias: 1) O 

estudo tem como objetivo conhecer o significado de fenômenos particulares para os 

participantes; 2) Busca-se conhecer as percepções dos indivíduos dentro de uma 

unidade social, grupo de trabalho ou organização; 3) Os relatos históricos são 

relevantes para compreender um fenômeno específico; 4) Quando é necessário 

realizar um trabalho exploratório para que um estudo quantitativo seja realizado; 5) 

Quando um estudo quantitativo for realizado, os dados qualitativos são necessários 

para validar medidas específicas ou esclarecer os significados dos resultados. 

 

Robson (2002) acrescenta que as entrevistas podem ser utilizadas como abordagem 

única e principal, como em casos de estudos de levantamento ou fenomenologia, ou, 

ainda, em abordagens que conjuguem mais de um método (como é o caso desta 

pesquisa).  

 

4.7.1.1 A entrevista semiestruturada 

 

Robson (2002, p. 270, tradução da autora) declara que: 

 
Entrevistas semiestruturadas têm questões predeterminadas, mas a ordem pode ser 

modificada baseada na percepção do entrevistador do que parece mais apropriado. A 

formulação da pergunta pode ser modificada e explicações dadas, questões particulares que 
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parecem ser inadequadas com um entrevistado podem ser omitidas ou adicionais podem ser 

incluídas.  

 

Robson (2002) defende que a entrevista é uma maneira flexível e adaptável de se 

descobrir as coisas e perguntar às pessoas sobre o que se passa, tornando-se um 

atalho na busca por respostas para perguntas de pesquisa. Entrevistas face a face 

oferecem a possibilidade de obter respostas interessantes e investigar assuntos 

subjacentes de uma forma que os questionários autoadministrados não fazem. O uso 

de entrevistas semiestruturadas permite que o pesquisador faça o aprofundamento 

das visões e opiniões dos entrevistados (Robson, 2002). Tal situação é crucial quando 

se trata de uma abordagem fenomenológica, cujo objetivo é explorar os sentidos e 

significados que os sujeitos atribuem a determinados conceitos ou eventos (Robson, 

2002).  

 

Em contrapartida, as entrevistas demandam tempo. Qualquer coisa com menos de 

meia hora pode não ser tão valiosa. Ao mesmo tempo, quando a entrevista ultrapassa 

uma hora pode exigir muito dos entrevistados ocupados e reduzir o interesse dos 

participantes (Robson, 2002).  

 

4.7.1.2 A entrevista com conversas informais 

 

Esse tipo de entrevista ocorre por meio de uma conversa informal, na qual o 

entrevistador faz perguntas de modo espontâneo, as quais são traduzidas de forma 

mais aberta (Gray, 2012). Adicionalmente, Robson (2002, p. 270) entende esse modo 

de entrevista como não estruturada, sobretudo por ser aquela em que o entrevistador 

tem uma área específica de interesse, mas faz com que a conversa se desenvolva 

dentro do assunto por meio da interação que tem com o entrevistado. 

 

No presente estudo, a fim de evitar qualquer nível de constrangimento com os 

respondentes, a pesquisadora lançou três tópicos relacionados à problemática e aos 

objetivos do estudo, deixando que os sujeitos falassem livremente sobre o assunto. 
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Portanto, para Gray (2012), uma das vantagens que essa abordagem oferece é a 

flexibilidade sobre os rumos que a conversa pode tomar. Por outro lado, uma 

desvantagem é o risco do efeito por parte do entrevistador, que é quando ele pode 

influenciar na direção da conversa (Gray, 2012). Outro aspecto é que o entrevistador 

pode demorar em reunir as perguntas semelhantes aos entrevistados. Logo, é 

possível perceber que, dentro desse contexto, em que perguntas diferentes podem 

ser feitas às mais diversas pessoas, o processo de análise pode ser muito complexo 

(Gray, 2012). 

 

Dessa forma, para contornar essa situação desvantajosa e a fim de alcançar os 

objetivos do estudo, optou-se em aplicar à entrevista informal o modelo de uma 

conversa com propósito. Ao ser realizada no contexto da pesquisa etnográfica, esse 

tipo de conversa é adequado quando o investigador é o responsável pela coleta dos 

dados e estabelece uma relação não hierárquica com os seus informantes, sem a 

intenção de manipulá-los ou manter um distanciamento social (Burgess, 1988). Aqui 

cabe uma ressalva, pois uma das desvantagens do uso desse recurso é o fato dele 

levantar questionamentos sobre o que é realmente uma conversa em um projeto de 

pesquisa e como os dados são adquiridos (Burgess, 1988). 

 

Na presente pesquisa, tanto na entrevista semiestruturada com o maestro quanto nas 

entrevistas informais com os demais membros da OFB, foram utilizadas questões 

abertas. Nesse sentido, Robson (2002) defende que as vantagens no uso de tais 

perguntas consistem nos seguintes aspectos: 1) elas são flexíveis; 2) permitem o 

aprofundamento ou esclarecimento de qualquer mal-entendido; 3) incentivam a 

cooperação e rapport; 4) permitem uma avaliação mais próxima da verdade da 

resposta; 5) não geram respostas inesperadas. No entanto, a grande desvantagem 

no uso desses tipos de perguntas está associada à possibilidade de perda de controle 

por parte do entrevistador (Robson, 2002). 

 

4.7.2 A elaboração das entrevistas 

 

Nesta seção serão abordados os procedimentos para a elaboração da entrevista, 

tanto para o maestro da OFB quanto para os seus demais membros, nomeadamente 

equipe de produção e músicos instrumentistas. 
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4.7.2.1 A elaboração da entrevista com o maestro 

 

A elaboração do roteiro de perguntas da entrevista levou em consideração que, para 

a percepção das estratégias de rapport de uma orquestra, seria importante entender 

que essas ações objetivam transformação e potencialização da empatia com o público 

e que fazem parte de um processo. Esse processo pode ter origem no planejamento 

da orquestra, nas crenças dos membros sobre esse fenômeno e nos indicadores de 

que ele acontece.  

 

Com efeito, entendendo que o maestro de uma orquestra regional portuguesa, 

enquanto líder de uma estrutura organizacional simples (Mintzberg, 2010), é o porta-

voz dessa entidade, buscou-se encontrar a sua narrativa em direção a esse assunto. 

 

4.7.2.1.1 A estrutura da entrevista com o maestro 

 

A entrevista realizada com o maestro da OFB foi configurada dentro da seguinte 

estrutura: 

 
Tabela 14: A estrutura da entrevista com o maestro 

Questões Tema Contexto 

1 Estratégias planejadas Desenvolvimento de públicos 

2 Responsável pela temática Atribuição de funções 

3 Divulgação Eficácia 

4 Repertório Programação anual 

5 Alcance ao público Componentes não musicais 

6 Interação Performance musical 

7 Avaliação Desenvolvimento de públicos 

8 Futuro Apresentações com orquestra 
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4.7.2.1.2 As perguntas com o maestro 

 

Como foi mencionado anteriormente, a fim de alcançar a riqueza de informações e 

sutilezas referentes aos objetivos da pesquisa, foram utilizadas perguntas abertas. A 

seguir, destaca-se uma breve explanação sobre o conteúdo das perguntas: a primeira 

questão foi acerca do planejamento de ações de desenvolvimento do público desde a 

ocasião em que o referido maestro foi convidado a gerir a OFB e como esse objetivo 

estaria sendo atingido; a segunda questão interpelou como se dava, no âmbito de 

uma estrutura organizacional, a agenda da formação de públicos; a terceira questão 

se ocupou em esclarecer sobre a eficácia na divulgação das apresentações; a quarta 

questão foi sobre como se efetivava o planejamento do repertório de concertos de 

formação de públicos (dentro dos demais repertórios da temporada anual); a quinta 

questão buscou discorrer sobre o alcance do concerto pelo viés de suas componentes 

não musicais; a sexta questão tratou da percepção do diretor sobre quando e como 

ocorrem os momentos de interação com o público, com ilustrações; a sétima questão 

abordou a possibilidade de se verificar a recepção do público e o desenvolvimento do 

interesse pelas apresentações; a oitava (e última questão) procurou saber como seria 

um possível futuro das apresentações com a orquestra. 

 

4.7.2.1.2.1 O teste de adequação das perguntas com o maestro 

 

No intuito de verificar a adequabilidade das perguntas, bem como uma familiaridade 

com o universo da gerência das orquestras regionais portuguesas, tornando o 

processo da entrevista o mais imparcial possível (uma vez que o entrevistado, além 

de diretor da orquestra estudada, também é o orientador da pesquisa), foram 

realizadas entrevistas piloto com quatro maestros de outras orquestras regionais 

portuguesas, nomeadamente: Orquestra do Norte, Orquestra Clássica do Sul e 

Orquestra Metropolitana de Lisboa. O detalhamento segue na tabela abaixo: 

  



 
113 

Tabela 15: O estudo piloto para a entrevista com o maestro 

Orquestra Maestro Data Local Duração 

Clássica do 
Sul 

Rui Pinheiro 23/09/2016 Lisboa – Fundação 
Calouste Gulbenkian 

40:03 

Osvaldo 
Ferreira 

24/09/2016 Lisboa – Fundação 
Calouste Gulbenkian 

49:35 

Norte Ferreira Lobo 04/10/2016 Porto – Sede da 
Orquestra  

54:54 

Metropolitana Pedro Amaral 2/12/2016 Lisboa – Sede da 
Orquestra  

25:01 

 

Os respectivos maestros concordaram em colaborar com o estudo e autorizaram a 

menção de seus respectivos nomes. 

 

4.7.2.1.3 O protocolo de aplicação da entrevista ao maestro 

 

À luz dos procedimentos que Robson (2002) considera como sendo um dos mais 

comuns, o protocolo da entrevista com o maestro contou com as seguintes etapas 1) 

Introdução em que a entrevistadora se apresentou, explicou o propósito da entrevista, 

pediu permissão para a utilização dos dados coletados com o único fim do estudo; 2) 

Aquecimento com perguntas fáceis, como informações sobre quem era o maestro e 

como aconteceu o seu planejamento ao ser convidado para gerir a OFB; 3) Um corpo 

principal de questões, as quais cobrem o objetivo principal da entrevista, e que o 

entrevistador considera uma progressão lógica (no caso de entrevista 

semiestruturada, esse corpo foi variado); 4) Uma checagem de questões que não 

ficaram tão claras; e 5) Encerramento com uma saudação e despedida.  

 

4.7.2.1.4 O tempo e o espaço da entrevista com o maestro 

 

A entrevista foi realizada nas instalações do Departamento de Comunicação e Arte da 

Universidade de Aveiro (DECA/UA), mais especificamente no gabinete do 

maestro/professor, no dia 13 de dezembro de 2016, às 18 horas e 30 minutos, e durou 

uma hora, quatorze minutos e cinco segundos.  
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4.7.2.2 A elaboração da entrevista com os demais membros da OFB 

 

De acordo com Gil (1999), o tipo de entrevista informal é o menos estruturado possível 

e só se distingue da simples conversação porque tem como objetivo básico a coleta 

de dados. Por se tratar de um estudo exploratório, a escolha desse tipo de entrevista 

foi recomendada por abordar realidades pouco conhecidas pela pesquisadora, como 

também por fornecer um olhar aproximado do problema investigado. 

 

O planejamento da entrevista informal com os demais membros da orquestra teve 

como inspiração o modelo das conversas com propósito, realizado em pesquisas 

etnográficas, como foi referido anteriormente. O cuidado na preparação da melhor 

abordagem a ser utilizada está relacionado à proximidade que a pesquisadora já havia 

estabelecido com esses sujeitos, uma vez que atuou como maestrina convidada na 

temporada do projeto Música na Escola de 2015 e maestrina assistente, naquele 

mesmo ano, nas Óperas Gianni Schicchi e Suor Angelica. 

 

4.7.2.2.1 A estrutura da entrevista com os demais membros da OFB 

 

A estrutura da entrevista informal (ou conversa com propósito) com os demais 

membros da OFB apresentou a seguinte estrutura: 

 
Tabela 16: A estrutura da entrevista informal (ou conversa com propósito) 

Parte Assunto 

Introdução Breve apresentação sobre o teor da conversa: O estudo das 
estratégias de conexão (posteriormente intitulado como rapport) entre 
a OFB e seu público. 

Desenvolvimento Abordagem sobre a importância dos concertos de formação de 
públicos, a divulgação das apresentações e memórias de momentos 
de conexão entre a orquestra e o público. 

Considerações 
Finais 

Comentários adicionais acerca da temática eram incluídos, caso o 
participante quisesse mencionar algo. 

Agradecimento A pesquisadora agradecia a colaboração e despedia-se. 
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4.7.2.2.2 As perguntas com os demais membros da OFB 

 

De acordo com o que foi anteriormente referido sobre a natureza informal da entrevista 

com os outros integrantes da orquestra, essa conversa teve um propósito e uma 

estrutura voltados à compreensão dos objetivos do estudo. A intenção desse 

planejamento foi para tornar possível o cruzamento das informações fornecidas pelo 

maestro e pelos sujeitos do público. De modo sucinto, os seguintes tópicos foram 

abordados: 1) A importância dos concertos de formação de públicos; 2) As formas 

mais eficazes de divulgação dessas apresentações; 3) As principais recordações dos 

momentos de conexão entre orquestra e público durante as apresentações, com 

pormenores e ou indicadores. Os colaboradores que quisessem acrescentar 

informações ao final da conversa poderiam fazê-lo. 

 

4.7.2.2.2.1 O teste de adequação das perguntas com os demais membros da OFB 

 

Com a finalidade de recolher os dados sociodemográficos e simultaneamente 

convidá-los para colaborar com uma conversa (entrevista informal), um breve 

questionário piloto para preenchimento autoadministrado (com informações pessoais) 

e conversa com propósito foram devidamente aplicados a três colegas da 

pesquisadora, sendo que dois são músicos e um é funcionário do Departamento de 

Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. O detalhamento dessa ação piloto 

está descrito na tabela abaixo: 

 
Tabela 17: A conversa piloto com os músicos 

Colaborador piloto Data Local Duração 

Músico (aluno do PDM/UA) 21/07/2017 Shopping Fórum 10:11 

Músico (aluno do PDM/UA) 22/07/2017 Refúgio dos Drinks 08:57 

Equipe de apoio 

(Funcionário do DECA/UA) 
21/07/2017 

Instalações do 

DECA/UA 
19:03 
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Os respectivos colaboradores concordaram em participar da conversa piloto desde 

que suas identidades fossem preservadas. 

 

4.7.2.2.3 O protocolo de aplicação da entrevista com os demais membros da OFB 

 

O conjunto de estratégias para realizar a conversa com os integrantes da OFB contou 

com três etapas. A primeira consistiu na apresentação do maestro, na condição de 

orientador de tese da pesquisadora, pouco antes do intervalo de um dos ensaios 

realizados no dia 26 de julho de 2017. O maestro explicou sobre o que se tratava o 

estudo, assim como convocou e autorizou a participação dos funcionários na 

colaboração com o estudo. Sobre isso, Gray (2012, p. 311), ao abordar as possíveis 

dificuldades na realização da entrevista, afirma que, dentro do local de trabalho (como 

é o caso deste estudo), os participantes podem resistir às perguntas que tenham 

relação com suas responsabilidades, assim como exprimir perspectivas sobre 

assuntos diversos da empresa por se sentirem vulneráveis. Dessa maneira, para 

contornar essa situação e obter a colaboração à pesquisa, buscou-se seguir a 

orientação de Gray (2012, p. 311), que sugere que o entrevistador busque apoio da 

entidade dentro de um nível hierárquico. 

 

A etapa seguinte, ainda nesta mesma data, foi feita por meio do preenchimento de 

uma ficha distribuída pela pesquisadora, no intervalo do ensaio, aos interessados em 

colaborar com o estudo. Na ficha eram solicitados os dados pessoais 

(sociodemográficos) e a disponibilidade de tempo para a realização da conversa 

informal. A terceira e última etapa foi a realização da conversa (entrevista informal) 

propriamente dita (de acordo com a disponibilidade de cada um dos participantes). 

 

4.7.2.2.4 O tempo e o espaço das entrevistas com os demais membros da OFB 

 

As conversas com os integrantes da orquestra transcorreram nos dias 26, 27 e 28 de 

julho de 2017, durante a última semana de ensaios da Ópera Carmen de Georges 

Bizet (ópera integrada ao Curso Internacional de Música Vocal de 2017). Algumas 

conversas foram realizadas no Teatro Aveirense, outras na Casa de Chá (sede da 

OFB) e as restantes em uma das salas de ensaio do DECA/UA. A descrição 

pormenorizada da ação segue abaixo: 
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Tabela 18: As entrevistas com os membros da OFB (exceto maestro) 

Nome fictício Função Data da conversa Local Duração 

1. Zilá Staff 27/07/2017 Casa de Chá 1:03:52 

2. Caleb Staff  26/07/2017 Teatro Aveirense 05:31 

3. Vasti Staff 27/07/2017 Casa de Chá 05:03 

4. Levi Staff 27/07/2017 Teatro Aveirense 08:37 

5. Sara Instrumentista 27/07/2017 Teatro Aveirense 05:08 

6. Jonas Instrumentista 27/07/2017 Teatro Aveirense 10:05 

7. Lucas Instrumentista 27/07/2017 Teatro Aveirense 06:08 

8. Marta Instrumentista 27/07/2017 Teatro Aveirense 03:44 

9. Maria Instrumentista 27/07/2017 Teatro Aveirense 06:11 

10. Israel Instrumentista 26/07/2017 Teatro Aveirense 10:47 

11. Abigail Instrumentista 26/07/2017 Teatro Aveirense 05:05 

12. Talita Instrumentista 27/07/2017 Teatro Aveirense 08:18 

13. Davi Instrumentista 28/07/2017 DECA/UA 07:16 

14.Rute Instrumentista 28/07/2017 DECA/UA 09:18 

15.Tomé Instrumentista 28/07/2017 DECA/UA 10:01 

16. Lia Instrumentista 27/07/2017 Teatro Aveirense 09:08 

 

4.7.3 O registo e a transcrição das entrevistas com os membros da OFB 

 

A ferramenta escolhida para o registo das entrevistas foi o gravador. Gray (2012, p. 

311) defende que o uso do gravador é fundamental para a realização de entrevistas, 

já que grava os dados essenciais e possibilita que o entrevistador se concentre no 

processo de escuta, interpretação e redirecionamento da entrevista. Kvale (2007) 

declara que em registos de entrevistas, feito por meio de gravações, as palavras e o 

seu tom, as pausas e similares são gravados de forma permanente, de modo que é 

possível retornar repetidas vezes para ouvir novamente. O autor complementa que, 

atualmente, por meio das gravações digitais disponíveis, é possível fornecer uma alta 

qualidade acústica e realizar gravações por muitas horas e sem interrupção (Gray, 
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2012). As gravações podem ser transferidas diretamente para um computador, onde 

podem ser armazenadas e reproduzidas para análise (Gray, 2012). 

 

Na entrevista com o maestro, em virtude da complexidade de informações e detalhes, 

assim como da duração da coleta, optou-se pelo uso de gravador profissional, 

gentilmente emprestado pelos Serviços de Apoio aos Recursos Audiovisuais do 

DECA/UA (http://www.ua.pt/ca). 

 

Com os demais elementos da OFB, percebeu-se que o uso do gravador digital do 

telemóvel da própria pesquisadora traria uma atmosfera mais leve e dinâmica à 

colaboração dos participantes, assim como ao registo da conversa com propósito.  

 

As transcrições das entrevistas com o maestro e demais integrantes foram realizadas 

na íntegra, ou seja, fala por fala, palavra por palavra, mantendo as repetições 

frequentes pela própria investigadora (Kvale, 2007). Os autores defendem que a 

transcrição, quando feita pelo(a) próprio(a) investigador(a), permite que o(a) 

mesmo(a) aprenda sobre seu próprio estilo de entrevista, de modo que os aspectos 

sociais e emocionais da situação da entrevista se mantenham presentes ou 

reavivados durante a transcrição, favorecendo o princípio do processo de análise dos 

dados (Kvale, 2007). 

 

4.7.4 A validade, a confiabilidade e a generalização dos dados das entrevistas 

 

A validade refere-se à veracidade, à correção e à força de uma afirmação (Kvale, 

2007). Para o autor, o argumento válido é sólido, bem fundamentado, justificável, forte 

e convincente (Kvale, 2007). A essência do procedimento de validação é de 

verificação, questionamento e teorização dos dados (Kvale, 2007). Neste estudo, 

optou-se pelo mecanismo de triangulação das informações obtidas nas entrevistas 

com os membros da OFB e aquelas resultantes dos questionários (em papel e online) 

aplicados aos sujeitos do público.  

 

A confiabilidade diz respeito à consistência e à confiança que os resultados da 

pesquisa transmitem, se são reprodutíveis em outros momentos, assim como 

utilizados por outros pesquisadores (Kvale, 2007). No uso da entrevista, o grau de 
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confiabilidade é medido por situações em que os entrevistados mudam suas respostas 

durante uma entrevista ou dão respostas diferentes para diferentes entrevistadores 

(Kvale, 2007). Questões de confiabilidade também são relacionadas aos 

procedimentos de transcrição e análise de entrevistas e se diferentes transcritores e 

analisadores poderão apresentar análises de transcrições similares (Kvale, 2007).  

 

Gray (2012) menciona que as seguintes dificuldades interferem na confiabilidade de 

uma investigação: 1) a incompreensão das perguntas por parte dos colaboradores; 2) 

a realização de perguntas diferentes a diferentes colaboradores. A fim de contornar 

tais adversidades, na realização da entrevista semiestruturada com o maestro, a 

pesquisadora realizou quatro entrevistas piloto para se certificar de que as perguntas 

eram pertinentes e não haveria dúvida quanto ao seu entendimento. Já as entrevistas 

(informais) com os membros restantes da OFB, tomou-se o cuidado (além do estudo 

piloto) de apresentar em todas as conversas três tópicos distintos, nomeadamente 

relacionados à importância dos concertos, à eficácia de sua difusão e às memórias do 

rapport durante as apresentações.  

 

A generalização ocorre quando os dados do estudo são considerados razoavelmente 

confiáveis e válidos (Corbin et al., 2007, pp. 133-134). O questionamento sobre a 

possibilidade de generalização de uma pesquisa consiste se os resultados são de 

interesse local, ou se podem ser transferíveis para outros assuntos e situações 

(Corbin et al., 2007). Nesse sentido, Babbie (2011) indica duas situações que podem 

comprometer a generalização dos dados do estudo, como: 1) as informações 

recolhidas são relacionadas, de modo único e exclusivo, aos participantes daquele 

estudo; 2) a seleção tendenciosa dos colaboradores pode impedir que outros 

participantes, sobretudo aqueles que têm opiniões contrárias ou diversas, venham a 

contribuir com a pesquisa.  

 

Embora a amostragem do presente estudo tenha sido intencional e não promova uma 

generalização dos resultados, conforme é previsto em amostras não aleatórias, ele 

pode servir de inspiração para outros trabalhos acerca da mesma temática (Kvale, 

2007). 
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4.8 A análise dos dados do estudo 

 

Tendo em vista a natureza do estudo, optou-se pela análise qualitativa das 

informações enquanto procedimento mais adequado. Ademais, no intuito de conhecer 

e refinar o olhar sobre o rapport estabelecido entre a referida orquestra e o seu público, 

mesmo as informações restantes conseguidas por meio de questionários em formato 

de papel e eletrônico, apresentadas através de números e percentuais, foram 

analisadas de forma qualitativa quantificada. 

 

De acordo com Babbie (2011, p. 419), a análise qualitativa é uma forma de avaliação 

não numérica e interpretação de observações, cujo objetivo é descobrir significados e 

padrões de relacionamentos implícitos. Essa abordagem é mais típica na pesquisa de 

campo e na pesquisa histórica. 

 

Levando em consideração as imensas possibilidades de análise na pesquisa 

qualitativa, os estudiosos Miles e Huberman (1994, p. 9) apresentam o seguinte 

conjunto de ações comuns que entendem ser como os mais comuns durante este 

processo: 1) codificar o conjunto inicial de materiais obtidos a partir da observação; 2) 

realizar entrevistas, análise documental etc.; 3) adicionar comentários, reflexões etc. 

(geralmente chamados de ‘memorandos’); 4) percorrer os materiais para identificar 

frases, padrões, temas, relações, sequências, diferenças entre subgrupos etc.; 5) 

levar esses padrões, temas, etc. ao campo ajuda na concentração para a próxima 

coleta de dados; 6) elaborar, de modo gradual, um pequeno conjunto de 

generalizações a partir dos dados encontrados; 7) conectar essas generalizações a 

um corpo formalizado de conhecimento em forma de construtos ou teorias. 

 

Para Gray (2012), as vantagens desse tipo de procedimento é a oferta de 

esclarecimentos ricos em detalhes e a permissão do acompanhamento em sequência 

e até cronológica dos eventos, oportunizando descobertas muitas vezes por meio de 

suas causas. Quanto às desvantagens, a análise qualitativa tem sido criticada por não 

apresentar rigor metodológico, por ter uma tendência a sofrer pela subjetividade do 

investigador e apoiar-se em casos pequenos e indícios restritos (Gray, 2012).  
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Com a finalidade de contornar esse último aspecto apresentado, os dados foram 

analisados sob a influência da fenomenologia. 

 

4.8.1 A análise qualitativa e o método fenomenológico 

 

A análise dos dados deste estudo foi construída a partir de um cenário 

fenomenológico, favorecendo uma escuta mais sensível das falas dos sujeitos que 

perceberam, questionaram e vivenciaram o rapport nas apresentações da OFB. De 

acordo com Gil (1999), o método fenomenológico foi apresentado por Edmund Husserl 

(1859-1938) e propõe uma base segura e liberta de pressuposições para todas as 

ciências. O termo fenomenologia (Phenomenon + Logos) representa o discurso sobre 

aquilo como é. Ela busca realidades, não como individualidades singulares, mas como 

“essência” (Husserl, 1971 apud Gil, 1999).  

 

A partir do método fenomenológico empírico, a análise do fenômeno situado foi a 

ferramenta de recurso analítico escolhida para este estudo. Para Martins e Bicudo 

(1989), a análise do fenômeno situado é o tipo de procedimento que procura 

combinações de categorias gerais dentro de um sistema geral de representações. 

Esse sistema é resultado das descrições das informações fornecidas pelos sujeitos 

entrevistados e por suas representações. O elemento principal desse método é saber 

se as formas de representações correspondem ao conteúdo prático representado. 

Desse modo, o significado das categorias achadas não é formal, linguístico, tampouco 

tem que estabelecer relação entre as informações analisadas e descrições realizadas, 

porém, é desenvolvido por bases empíricas. 

 

À luz dos procedimentos propostos por Martins e Bicudo (1989), a análise do presente 

estudo foi caracterizada pelos seguintes momentos: 

 

1º) Sentido do todo: fase de leitura das entrevistas transcritas inteiras, sem a busca 

de interpretação. Buscou-se compreender a linguagem dos indivíduos da pesquisa a 

fim de estabelecer familiaridade com as ideias apresentadas e obter insights sobre o 

que o indivíduo pretendia falar; 
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2º) Definição das Unidades de Significados: nova fase de leitura das entrevistas 

transcritas, quando a pesquisadora procurou dividir o texto em unidades que faziam 

sentido; 

 

3º) Criação das categorias de análise: etapa reflexiva sobre as informações, com o 

intuito de compreendê-las enquanto categorias por meio das expressões dos sujeitos, 

a partir de uma linguagem concreta e seletiva, de acordo com as questões de 

pesquisa; 

 

4º) Síntese das unidades de significados transformadas em proposição: elaboração 

de mapas mentais/conceituais com base em todos os insights contidos nas unidades 

de significados consistentes e transformados na estrutura situada do fenômeno 

investigado. 

 

Após essas etapas iniciais, de acordo com o plano proposto por Martins e Bicudo 

(1989), a estrutura do fenômeno passou a compor o estudo realizado numa 

perspectiva teórica - explicativa - ilustrativa do que foi de fato encontrado (Martins & 

Bicudo, 1989). Os significados encontrados passaram a ser encarados como análise 

e foram agregados aos referenciais teóricos visitados sobre o estudo, contribuindo 

para o conhecimento científico da área (Martins & Bicudo, 1989). 

 

4.8.2 O auxílio do software WebQDA 

 

O WebQDA é um software voltado aos pesquisadores de diversas áreas do 

conhecimento. Tem a função de analisar dados qualitativos de forma individual ou 

coletiva, simultâneo ou não-simultâneo (Costa & Amado, 2018, p. 31). Essa 

ferramenta mantém o modelo estrutural e teórico dos demais programas disponíveis 

no mercado e se destaca por sua simplicidade no uso e fácil adaptabilidade aos 

diferentes tipos de pesquisa (Costa & Amado, 2018). 

 

Costa e Amado (2018) defendem que as vantagens no uso do WebQDA são: 1) 

software web-based; 2) tratamento de fontes de texto, imagem, vídeo e áudio; 3) 

ambiente colaborativo e distribuído (por meio da web); 4) utilização simples e intuitiva; 
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5) adequado às diferentes estratégias e métodos de pesquisa; 6) compatível com 

todos os sistemas operacionais; 7) total segurança dos dados. 

 

Além dos aspectos anteriormente apresentados, com o auxílio do WebQDA os dados 

podem ser editados, visualizados, integralizados, organizados em documentos, assim 

como categorizados, codificados, controlados, filtrados, alterados e questionados. O 

intuito é responder aos objetivos do estudo (Costa & Amado, 2018). 

 

Durante todo o uso do software, o conteúdo das entrevistas transcritas foi tratado por 

meio da análise temática. De acordo com Benner (2008, p. 463), a análise temática, 

quando utilizada como ferramenta de análise, dentro da abordagem interpretativa-

fenomenológica, consiste em perceber os temas dentro e entre participantes ou 

eventos que podem ser identificados. Os temas expressam padrões significativos, 

posições dos participantes ou preocupações. Os temas podem ser qualitativamente 

distintos um do outro. Um tema é mantido próximo ao texto. Exemplos textuais do 

tema são necessários para identificar outra parte do texto, exemplificando o mesmo 

tema. Aditivamente, Bardin (2016, p. 73) entende a análise temática como a contagem 

de um ou vários temas ou itens de significação em uma unidade de codificação 

previamente determinada. 

 

Os passos seguidos no WebQDA para o presente estudo foram: 1) organização do 

corpo de dados; 2) leitura dos dados; 3) categorização e codificação; 4) matrizes de 

análise; 5) apresentação dos resultados.  

 

4.8.3 A análise dos dados do público 

 

As primeiras informações a serem recolhidas no estudo foram referentes aos sujeitos 

do público frequentador. Essa orientação respeitou o caráter exploratório da pesquisa, 

a fim de que esses dados fossem posteriormente cruzados (triangulados) com os 

dados das entrevistas. Dessa maneira, recorreu-se à Estatística Descritiva e, 

consequentemente, uma Análise Quase-Estatística foi realizada com os dados 

obtidos50. 

                                                
50 Exceto a sétima questão do questionário eletrônico, que foi analisada de modo inferencial e cujo 
procedimento será explicado ainda nesta seção. 
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Para Howell (2002, p. 5), a Estatística Descritiva é o conjunto de técnicas utilizadas 

para descrever e resumir um conjunto de dados. Nesse sentido, as informações ou 

dados categóricos gerados (também conhecidos como dados de frequência ou dados 

qualitativos) podem ser exemplificados em declarações como: “Há 34 mulheres e 26 

homens em nosso estudo” ou “Quinze pessoas foram classificadas como ‘altamente 

ansiosas’, 33 como “neutras” e 12 como “baixa ansiedade”. É possível o uso de 

gráficos e/ou tabelas (Howell, 2002). 

 

O sociólogo Howard Becker cunhou o termo Análise Quase-Estatística para se referir 

ao procedimento de contagens simples, em pesquisas qualitativas, a fim de sustentar 

termos como: geralmente, muitos, às vezes e quase, a fim de torná-los mais precisos 

do ponto de vista científico (Becker, 1970; Maxwell, 2010). O referido autor argumenta 

que um dos maiores pecados cometidos e encontrados em estudos de caso é a 

fragilidade em explicitar as bases quase-estatísticas de suas conclusões (Becker, 

1970; Maxwell, 2010). Para Maxwell (2010), 

 
[...] o uso de números é uma estratégia legítima e valiosa para pesquisadores qualitativos 

quando é usada como complemento de uma orientação geral do processo para a pesquisa. A 

inclusão de dados quantitativos não faz inerentemente da pesquisa um estudo de método 

misto. No entanto, ele tem alguns perigos potenciais e deve ser usado com uma clara 

consciência (p. 480). 

 

De modo pontual, na sétima questão do questionário em formato eletrônico, recorreu-

se à Inferência Estatística para promover uma compreensão mais aprofundada das 

respostas fornecidas pelos indivíduos frequentadores acerca da ambiência 

(elementos não musicais) enquanto estratégia de rapport dos concertos. Nesse 

contexto, Maroco (2007, p. 55) afirma que a Inferência Estatística é todo o 

procedimento que ocorre após a configuração e caracterização da amostra da 

pesquisa (estatística descritiva). Tem por finalidade depreender sobre os valores dos 

padrões da população de onde foram retiradas as amostras e/ou de validar as 

hipóteses sobre esses padrões. No caso do presente estudo, a natureza de inferência 

utilizada foi a teoria da estimação, pela qual pretende-se estimar o valor dos padrões 

da população a partir de estimativas amostrais (Maroco, 2007).  
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O Ato de Análise, no que se refere ao uso da análise quase-estatística, corresponde 

aos dados consistentes encontrados e transformados em número. O percentual válido 

gerado por esses números auxilia a verificação dos indicadores, aspectos, 

regularidades nos sujeitos investigados (Pardal & Correia, 1995). Adicionalmente, no 

ato da inferência descritiva, para avaliar o valor mediano51 de cada item foi realizado 

o teste não paramétrico para amostras emparelhadas de Wilcoxon52, com o auxílio do 

software IBM SPSS Statistics (v.20, IBM SPSS, Chicago, IL).  

 

4.8.3.1 O auxílio do software SPSS 

 

A escolha do SPSS, enquanto software, para a presente investigação ocorreu em 

função da tradição de sua utilização na área das Ciências Sociais e Humanas. Maroco 

(2007, p. 79) declara que a análise de dados com a ajuda dessa ferramenta é 

constituída das seguintes etapas: 1) introdução das variáveis (escalas de medida) da 

amostra no editor de dados; 2) seleção de procedimentos de análise em um dos 

menus; 3) seleção das variáveis a serem analisados; 4) exame e interpretação dos 

resultados. 

 

Os dados obtidos estão sendo apresentados ao longo deste documento em forma de 

tabelas. 

  

                                                
51 Mediana: uma média representando o valor do caso “intermediário” em um conjunto de observações 
ordenadas por classificação. Se as idades de cinco homens são 16, 17, 20, 54 e 88, a mediana seria 
20 (Babbie, 2011, p. 455). 
52 Segundo Maroco (2007, p. 306), os testes não paramétricos para amostras emparelhadas de 
Wilcoxon são aqueles utilizados quando as amostras são emparelhadas. A variável dependente é 
medida numa escala ordinal e a significância da diferença entre duas medições emparelhadas pode 
ser avaliada. 
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CAPÍTULO 5 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

5.1 Introdução 

 

O presente capítulo está dividido em duas partes. Na primeira parte são exibidas as 

informações sobre o público frequentador, as apresentações e o rapport, ora 

passadas pelo público, ora pelos membros da orquestra e, ocasionalmente, por 

ambos. Na segunda parte propõe-se a discussão dos achados com a literatura 

visitada. Com essa explanação pretende-se auxiliar na compreensão dos objetivos 

específicos do estudo. 

 

5.2 A caracterização do público frequentador 

 

Esta seção consiste na apresentação dos dados dos indivíduos do público obtidos por 

meio do questionário em papel. O questionário em papel foi constituído por questões 

referentes aos seguintes assuntos: sexo, idade, ocupação, local de residência, 

costume em assistir a concertos com orquestra, modo de conhecimento da OFB, 

modo de conhecimento do concerto, frequência anual de comparecimento a concertos 

e, especificamente, aos concertos da OFB, costume em assistir um determinado tipo 

de repertório nos concertos da OFB e preferências pelo repertório assistido na OFB.  

 

Em um segundo momento, na fase de análise de dados, essas questões serão 

transformadas em categorias referentes ao perfil sociodemográfico dos indivíduos, à 

divulgação da orquestra e de costume de frequência e às preferências musicais dos 

indivíduos. 

 

A partir da tabela de frequências obtida com a utilização do software SPSS, em que a 

amostra totalizou N = 643, levou-se em consideração o percentual válido (que 

corresponde à contagem dividida pelo número total de observações válidas) para 

apresentar os dados obtidos. 
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5.2.1 O sexo 

 

No que diz respeito ao sexo, os dados mostram que, a partir de N = 639, a maioria 

dos participantes da pesquisa era do sexo feminino (62%), enquanto a minoria era do 

sexo masculino (38%). Ver Figura 3: 

 
Figura 3: O sexo 

 
 

5.2.2 A faixa etária 

 

De acordo com os dados, o público que compareceu às apresentações era 

predominantemente adulto (em fase de trabalho). Esses sujeitos foram identificados 

por meio dos seguintes grupos: indivíduos idosos com mais de 65 anos (17,8%), 

adultos entre 41-65 anos (46,6%), adultos jovens entre 25-40 anos (22,5%), jovens 

entre 18-24 anos (6,6%), crianças e adolescentes em fase escolar entre 11-17 anos 

(3,3%) e crianças abaixo dos 10 anos (3,3%). Ver Figura 4: 

 
Figura 4: A faixa etária 
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5.2.3 A ocupação 

 

No tocante à ocupação principal, a maioria dos sujeitos era composta por 

trabalhadores (52,4%), seguida de aposentados (22,9%), estudantes (13,8%), donas 

de casa (6%) e uma pequena parcela de desempregados (5%). Ver Figura 5: 

 
Figura 5: A ocupação 

 

5.2.4 O local de residência 

 

Quanto ao local de residência, verificou-se que, de N = 643, grande parte das pessoas 

que foi às apresentações morava no próprio concelho de Aveiro (48%) ou em outro 

concelho do distrito de Aveiro (40%). As demais residiam em outros distritos da região 

das Beiras (3%) ou nas outras regiões de Portugal (9%). Ver Figura 6: 

 
Figura 6: O local de residência 
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5.2.5 O conhecimento da OFB 

 

Neste segundo bloco de questões, são apresentados os dados relacionados ao tempo 

de conhecimento da OFB, formas de divulgação da orquestra e do concerto assistido. 

 

5.2.5.1 O tempo de conhecimento da OFB 

 

Quanto ao tempo em que as pessoas conheciam a orquestra, grande parte conheceu 

a OFB antes de 2010 (43,6%), uma outra parte conheceu depois de 2010 (32,4%) e 

um pequeno grupo afirmou que aquele concerto, de modo específico, foi o primeiro 

assistido da OFB (24%). Ver Figura 7: 

 
Figura 7: O tempo de conhecimento da OFB 

 
 

5.2.5.2 A forma de conhecimento da OFB 

 

Em relação à forma com que as pessoas souberam da existência da OFB, a maior 

parte declarou ter conhecido por meio de amigos ou conhecidos (61,9%), seguido por 

outdoors, cartazes e folhetos (32,3%), pela comunicação social (26,2%), pelas redes 

sociais (8,3%) e, em último lugar, por newsletter (7,8%). Ver Figura 8: 
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Figura 8: A forma de conhecimento da OFB 

 
 

5.2.5.3 O modo de conhecimento daquele concerto assistido 

 

Quanto à forma que soube do concerto (assistido), a maior parte (61,3%) declarou ter 

sido por meio de conhecidos. Uma outra parte soube através de outdoors, cartazes 

e/ou folhetos (17,3%), redes sociais (16,4%) e newsletter (13,7%), e, os restantes, por 

meio da comunicação social (13,5%). Ver Figura 9:  

 
Figura 9: O modo de conhecimento do concerto assistido 

 
 

5.2.6 A frequência em concertos com orquestra 

 

Este terceiro bloco de questões faz referência ao costume das pessoas em ir às 

apresentações com orquestra. Os dados encontrados, a partir de N = 640, indicaram 

a presença de cinco padrões distintos, em ordem decrescente, de frequência: um 

primeiro grupo de indivíduos que participava de dois a cinco concertos por ano 
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(46,9%), um segundo grupo de indivíduos que assistia a um concerto por ano (26,1%), 

um terceiro grupo de indivíduos que participava pela primeira vez (12,8%), um quarto 

grupo de indivíduos que participava de seis a dez concertos (9,8%) e um último grupo 

que assistia a mais de dez concertos por ano (4,4%). Ver Figura 10: 

 
Figura 10: A frequência em concertos com orquestra 

 
 

5.2.7 A frequência em concertos da OFB 

 

Quanto ao hábito de participar dos concertos da OFB, os números encontrados 

indicaram a presença de 5 padrões distintos de participação em concertos: um 

primeiro grupo que participava de 2 a 5 concertos por ano (43,3%), um segundo grupo 

que assistia a 1 concerto por ano (26,6%), um terceiro grupo que assistia a OFB pela 

primeira vez (21,7%), um quarto grupo que assistia de 6 a 10 concertos (6,4%) e um 

último grupo que participava de mais de 10 concertos por ano (2,1%). 

 
Figura 11: O comparecimento anual em concerto da OFB 
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5.3 As apresentações com a finalidade de formar público 

 

Nesta parte são apresentadas as informações sobre os concertos e as suas 

interfaces. 

 

5.3.1 A missão 

 

Ao serem questionados sobre a opinião que detinham acerca desses concertos, os 

membros da orquestra respondem, quase que de forma instantânea, sobre a 

necessidade de se atingir mais público de modo associado, considerando que esta é 

uma das missões da orquestra. As respostas seguem abaixo:  

 

 “Os concertos em si são importantes, se inserem dentro de uma das missões da 

orquestra, que é precisamente a questão da formação de públicos para chegar a mais 

pessoas”. (Israel - Instrumentista, 2017) 

 

“... foi criada, no âmbito das orquestras regionais, com o objetivo de fazer chegar a 

música a pessoas que não têm tanto acesso à ela, que está localizada fora dos 

grandes centros urbanos, que faz circulação nacional e que leva realmente a música 

às pessoas que não teriam tanto acesso à ela, se ela não fosse ter com as pessoas”. 

(Zilá – Staff, 2017)  

 

“... as orquestras regionais são orquestras que foram criadas com o objetivo de levar 

a música dita clássica, erudita, nomeadamente a música de orquestra, às populações 

que não têm acesso a ela de uma forma direta, porque não estão normalmente nos 

grandes centros de Lisboa e Porto” (Maestro, 2016)  

 

“E eles (o público frequentador) têm essa oportunidade, eles não precisam ir para 

cidades maiores como Porto, Lisboa, para ouvir orquestra profissional”. (Sara -

Instrumentista, 2017) 
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5.3.2 Os diferentes olhares 

 

Ainda no âmbito do quê os participantes entendem ou consideram sobre o conceito 

das apresentações, os exemplos seguintes sinalizam diferentes compreensões do 

termo formação de público:  

 

• Algumas vezes, a formação é associada com a captação de um maior 

número de pessoas e diversidade de perfis (a curto prazo) ... 

 

“Ao fim de quase vinte anos, ... a lógica de trabalho de públicos, houve aí uma 

necessidade de conquista, não a pensar num futuro a médio ou longo prazo, mas no 

imediato ... o que se fez foram concertos para as famílias, concertos que integravam 

outros gêneros musicais e que serviriam para públicos diferentes daqueles que 

normalmente vêm a uma orquestra. E também o fato de atuarmos em espaços 

diferentes daqueles que são os normais”. (Maestro, 2016). 

 

“... uma das missões desta orquestra é abranger o máximo de público possível, desde 

a camada mais velha até a camada mais nova”. (Caleb – Staff, 2017) 

 

“... é importante haver esse tipo de iniciativas e de concertos para que cheguemos a 

todas as idades e a todo tipo de público. Para que tenhamos sempre mais público nos 

outros concertos e mais e mais isto”. (Talita – Instrumentista, 2017) 

 

• Outras vezes, como uma forma (a médio prazo) de introduzir novos 

públicos às apresentações com orquestra ... 

 

“... nas cidades mais regionais ... ainda há uma certa limitação das pessoas 

conhecerem a música, conhecerem como têm que comportar-se nos concertos”. 

(Maria – Instrumentista, 2017)  

 

“O próprio público não sabe quando deve aplaudir, quando não deve aplaudir. 

Aplaudem no fim dos andamentos. Depois, chegam ao fim, se calhar, não têm um 

comportamento típico”. (Maestro, 2016)  
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“... acho muito bom haver essa parte de orquestra, onde pega um público mais, menos 

habitual e, leva a música e ensina um bocadinho sobre a cultura que é o que a música 

clássica... acho que é ...”. (Maria – Instrumentista, 2017) 

 

“Eu acho que são positivos porque são momentos que atraem mais públicos que se 

calhar não estão habituados a ir a concertos”. (Abigail – Instrumentista, 2017) 

 

“Os concertos são parte dessa ideia mais alargada, ... que vai desde a escolha do 

programa específico, a altura em que eles são apresentados, o sítio onde são 

apresentados e assim por diante”. (Israel – Instrumentista, 2017).  

 

• E em outras, como uma preocupação de desenvolver o gosto pela música 

clássica (em longo prazo)... 

 

“... eu acho que a questão da formação de públicos é uma questão muito vasta, 

universal, digamos a toda a nossa programação, não vejo isso só nesse contexto de 

concertos específicos...”. (Israel – Instrumentista, 2017). 

 

“... o que fazemos além de dar a possibilidade de ouvir, é formar essas pessoas para 

uma música dita erudita, que normalmente não está tão disponível quanto outros tipos 

de música.” (Zilá – Staff, 2017)  

 

“... o Música na Escola é extremamente importante, porque hoje em dia colocamos o 

rádio, é realmente uma música muito má, uma música ruim, e eles precisam ver como 

parece a música ao vivo, para tocar no instrumento, não só colocar o botão ou colocar 

o YouTube...” (Sara – Instrumentista, 2017)  

 

“Criar um gosto para o público, para que eles percebam que música eles estão a ouvir 

e que música eles próprios gostam”. (Jonas – Instrumentista, 2017)  

 

“... a formação de público, eu acho que é uma questão de longo prazo, não pode ser 

pensada no prazo de quatro, cinco anos, que muitas vezes, são as eleições daqui dos 

sistemas democráticos”. (Israel – Instrumentista, 2017). 
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“... fazemos programas dirigidos a crianças de seis, sete, oito, nove, dez anos ... que 

esperamos que continuem a ouvir este tipo de música, e que dali a dez, a quinze ou 

vinte anos continuem a ser frequentadores dos concertos de música clássica”. 

(Maestro, 2016)  

 

• Uma maneira de garantir a sustentabilidade da atividade orquestral 

 

 “... estes concertos, estas iniciativas são importantes, realmente, para cativar o 

público ... porque também se nós não tivermos público, quer dizer, a nossa profissão 

não faz sentido, não é? (Talita – Instrumentista, 2017) 

 

“... é preciso criar um público mesmo, pra nós próprios também, nós temos de criar 

pra nós o público para ter sempre público nos concertos? (Jonas – Instrumentista, 

2017) 

 

“... o que interessa então é atingir cada público, cada vez mais pessoas, para que toda 

gente num futuro, que espero que não seja assim tão longínquo, toda gente possa vir 

assistir todo tipo de concertos...” (Talita – Instrumentista, 2017)  

 

• Uma conquista de público alcançada ao longo dos tempos 

 

“... E, em termos de formação de públicos, acho que alcançamos o nosso objetivo 

largamente”. (Zilá – Staff, 2017) 

 

“Nós temos uma experiência de aumento dos nossos concertos de Ano Novo, ao longo 

destes anos e mesmo nos de Páscoa. As pessoas gostam muito, por exemplo, de ver 

um concerto numa igreja... É a opinião que eu tenho e acho que cada vez mais o 

público adere a estas iniciativas”. (Vasti – Staff, 2017) 

 

“... hoje a orquestra, enquanto instituição, enquanto instrumento musical, é muito mais 

conhecida hoje do que há dez anos, e a orquestra já existe há vinte... Os dez primeiros 

anos ficou conhecida no meio (da música), ... hoje em dia é mais conhecida pelo 

público anônimo”. (Maestro, 2016) 
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5.3.3 A divulgação 

 

5.3.3.1 Tipos 

 

Os relatos confirmam a existência de três meios de publicidade dos concertos: 

 

• Física 

 

“Nós temos vários tipos de divulgação, tanto física como virtual.” (Zilá – Staff, 2017) 

 

“Temos cartazes na rua, eventualmente têm algum impacto. Há em alguns casos 

notícias que saem nos jornais ou anúncios nos jornais.” (Maestro, 2016) 

 

• Presencial (boca a boca) 

  

 “... o Música na Escola, o programa que nós fazemos de música na escola, tanto atrai 

a camada mais nova, que é as sessões para a escola, e depois temos as sessões 

para a família. Isso o que é que faz? Faz com que os pais também venham, ou seja, 

não é bem por um arraste, mas, por incentivo dos próprios filhos.” (Caleb – Staff, 2017) 

 

 “O meu público que eu levo sou eu que convido, são pessoas que eu aviso que vai 

haver concerto.” (Maria – Instrumentista, 2017) 

 

 “Normalmente, quando eu quero convidar, eu acho que vai ser um concerto giro, 

convido meus amigos, minha família, isto funciona assim, normalmente à boca-a-

boca, digamos assim.” (Lia – Instrumentista, 2017) 

 

“... contatos mais próximos que eu tenho com as pessoas é mesmo cara-a-cara... ... 

quando eu sei que é um concerto que interessa a um certo público sim, eu até telefono 

... eu gosto de convidar pessoas para os concertos.” (Maria – Instrumentista, 2017).  

 

 “... eu acho que essa é a melhor divulgação... é chegar ao pé das pessoas e, as 

pessoas perceberem que a orquestra não é uma coisa completamente distante delas, 

e que dá prazer ouvir a orquestra.” (Zilá – Staff, 2017) 
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• Virtual 

 

“... para além destes normais, cartazes, imprensa e outros, hoje em dia ... há um meio 

que não se pode pôr de lado, que é a internet.” (Maestro, 2016) 

 

“Até há uns tempos o nosso site era um dos monitores mais importantes da nossa 

divulgação.” (Zilá – Staff, 2017) 

 

“... seja através do site da orquestra, seja através de newsletters, temos uma 

newsletter enorme, e, através da internet, por exemplo, a questão do facebook, que o 

facebook da orquestra é um facebook com muitos seguidores” (Maestro, 2016)  

 

“A partir de alguns anos o Facebook tornou-se, sem sombra de dúvida, aquilo que 

chega mais perto das pessoas.” (Zilá – Staff, 2017)  

 

5.3.3.2 As possibilidades de incrementos 

 

No tocante à divulgação dos concertos, os respondentes ponderam alguns tópicos 

que poderiam ser incrementados para chamar mais atenção do público, como: 

 

“... se calhar até junto de escolas se poderia fazer alguma coisa, muito pontual e muito 

pequeno, manter uma presença ao longo do ano.” (Marta – Instrumentista, 2017) 

 

“Na publicidade, se passar na rádio: “Ah, a Carmen de Bizet no Teatro Aveirense...”, 

as pessoas, se calhar, não têm a certeza se vão, mas se tiver como música de fundo 

a Habanera, toda gente conhece a Habanera, e toda gente quer ir ouvir aquilo ao 

vivo.” (Lucas – Instrumentista, 2017) 

 

“... se um concerto aparece divulgado na televisão, tem sempre também um alcance.” 

(Israel – Instrumentista, 2017) 

 

“Com mais tempo, certeza. Não é uma semana antes, são duas semanas, e depois 

reforçar com rádio, com Facebook.” (Rute – Instrumentista, 2017) 
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5.4 O rapport 

 

5.4.1 O planeamento da orquestra 

 

A partir das falas dos sujeitos da orquestra foi possível encontrar estratégias, como: 

conhecer o público, escolher repertório familiar, mesclar repertório clássico com outros 

gêneros em um mesmo programa de concerto e na mesma temporada, realizar 

repertório com cantores, convidar intérpretes de outros gêneros musicais enquanto 

solistas e variar o ambiente, espaço ou local do concerto. 

 

5.4.1.1 Conhecer o público 

 

“... a apreciação, digamos deste trabalho de público... foi evoluindo à medida em que 

fui trabalhando com orquestras, estando no terreno e percebendo melhor as lógicas 

do públicos”. (Maestro, 2016) 

 

“... com a nossa atividade regular, foi possível, conhecer melhor as características do 

público para quem atuávamos”. (Maestro, 2016) 

 

“... perceber melhor o contexto sociocultural da região onde estamos inseridos”. 

(Maestro, 2016) 

 

“Havia ainda uma franja de público muito grande que não tinha sequer curiosidade 

para ir a um concerto com orquestra, e, aí, houve de fato a necessidade de aproximar 

mais a orquestra das pessoas”. (Maestro, 2016) 

 

“... o público que vem, é o público de pessoas do conservatório, pais de alunos, algum 

público conhecedor, que é exigente, que vem assistir, é um público anônimo, é um 

público que veio apenas acompanhar, porque vinha alguém que estava a tocar na 

orquestra”. (Maestro, 2016) 

 

“... qualquer programa que nós fazemos, ... nós temos que tentar perceber para qual 

público iremos atuar e qual a temática mais ajustada para esse público. O local melhor 
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..., a duração... e se esse concerto deve utilizar ou não outros tipos de recurso, sejam 

cênicos, audiovisuais, ou chamar um apresentador”. (Maestro, 2016) 

 

“... muitas localidades onde as pessoas não estão habituadas a este tipo de música, 

concertos com uma duração muito superior a uma hora... podem ser mais difíceis para 

o público”. (Maestro, 2016)  

 

“Nós temos que tentar adequar o repertório que temos com o público que temos, ainda 

que saibamos que é um público que foi para ouvir música clássica erudita”. (Maestro, 

2016)  

 

5.4.1.2 Escolher repertório 

 

• Familiar do grande público 

  

“É assim, os concertos... de ano novo são todos eles assim, momentos especiais, 

desde o momento em que se tocam as valsas, que toda gente quer ouvir nessa altura, 

são momentos com alguma empatia em relação a isso, sem dúvida”. (Israel – 

Instrumentista, 2017) 

 

“... nessa componente ligeira quando vem um cantor, como são músicas, 

normalmente, que o público conhece, acabam sempre por bater palmas e por cantar 

também e emplaca outra empatia e predisposição para ouvir”. (Talita – Instrumentista, 

2017) 

 

 “Nos concertos de Ano Novo, nós também temos essa interatividade com a própria 

orquestra, cada vez que a orquestra faz as valsas e as polcas, continuamos a fazer 

isso todos os anos porque, porque percebemos que as pessoas não se cansam de 

ouvir”. (Zilá – Staff, 2017) 

 

“... há um ano e meio, fizemos a Paixão Segundo São Mateus, de Bach, e ainda hoje 

ouço comentários de pessoas de que foi aquele concerto fantástico. E são duas horas 

e tal de música, e as pessoas não se cansaram”. (Maestro, 2016) 
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• Clássico mesclado com outros gêneros em uma mesma temporada ou 

apresentação 

 

“Nos Musicais há uma resposta mais imediata, por exemplo. Ou, no tipo música de 

jazz, em que nós acabamos peça e nós já vemos resposta imediata do público”. (Lia 

– Instrumentista, 2017) 

 

“E temos a noção que ... um público que veio a estes concertos da orquestra ... vinham 

ouvir também outro gênero de música, mas que acabaram ... a ir também aos 

concertos normais, tradicionais da orquestra”. (Maestro, 2016) 

 

“... em 2010, ... a segunda parte do concerto eram obras sinfônicas baseadas na 

música dos Beatles, e, nos anos a seguir, com o convite de artistas nacionais para 

serem, digamos, o nosso artista convidado em cada ano”. (Maestro, 2016)  

 

“Portanto, estes concertos são integrados no meio da nossa programação, mantendo 

sempre presente, que nós somos uma orquestra clássica, mas que no meio da nossa 

programação temos que ter momentos virados para outros públicos”. (Maestro, 2016) 

 

“Acontece muito nos concertos de Ano Novo, que temos sempre uma componente 

ligeira e a componente mais tradicional, ou a séria”. (Talita – Instrumentista, 2017) 

 

“... o concerto de Ano Novo, ... é um concerto marcante,... é tido como o concerto de 

maior tradição da Filarmonia,... em que temos sempre o lado em que mostramos a 

orquestra naquele que é o seu repertório típico de ano novo, valsas, polcas, no modelo 

da Filarmónica de Viena, mas sempre com uma segunda parte, com uma temática 

diferente, com um artista convidado, ou dois...”. (Maestro, 2016) 

 

• Com cantores 

 

“... nessa componente ligeira quando vem um cantor, acabam sempre por bater 

palmas e por cantar também e emplaca outra empatia e predisposição para ouvir”. 

(Talita – Instrumentista, 2017)  
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“Às vezes... as pessoas começam a cantar, não é? Com cantor, quando fazemos 

programa com cantor, não é? Elas respondem, não é? Nós ouvimos isso”. (Lia – 

Instrumentista, 2017) 

 

“Olha, teve uma vez que foi um concerto infantil... ‘Música na Escola’ e, foi a primeira 

vez que nós pusemos neste tipo de espetáculo, um cantor em palco. E o cantor 

cantava em português uma obra muito engraçada, que era o Mestre de Capela. E, 

nós projetamos, atrás da orquestra nós projetamos a letra daquilo que o cantor estava 

a apresentar. E, a certa altura os miúdos começam a dizer: “Bis, bis, bis” e baterem 

palmas… E, eu achei incrível, mesmo, os miúdos a cantarem com o cantor, com a 

orquestra a tocar foi qualquer coisa…”. (Vasti – Staff, 2017) 

 

“As óperas que nós estamos a apresentar... é um espetáculo que abrange às áreas 

todas, teatro, música, dança ... é uma aposta boa da nossa orquestra.” (Vasti – Staff, 

2017) 

 

• Com solistas convidados 

 

“... a utilização... de um artista, ou de uma outra pessoa que não é propriamente da 

orquestra, pode ajudar a fazer uma ponte, uma ligação mais forte entre o público e a 

própria orquestra e nisto eles têm feito essa experiência várias vezes e certamente já 

colheram frutos disto”. (Levi – Staff, 2017)  

 

“... um dos que gostei mais de ver dos últimos tempos foi o de Ano Novo com o Mário 

Laginha. Porque há essa interatividade com o público, é fantástica. É um músico 

erudito, não é ...de formação não clássica, embora que voltada para jazz… E, mesmo 

assim, as salas estavam completamente cheias, os concertos estavam esgotados”. 

(Zilá – Staff, 2017) 

 

“... um fato mais notório, foi quando houve uma colaboração, com uma artista que é a 

Gisela João. Sendo uma intérprete de uma outra área, totalmente diferente da 

orquestra, conseguiu fazer... o público, ser, um bocadinho, mais conectado com o 

próprio espetáculo: participou, cantou, aplaudiu e etc.”. (Levi – Staff, 2017) 
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5.4.1.3 Variar o ambiente, espaço ou local do concerto 

  

“Quando nós vamos fazer um concerto para um festival de música - o Festival de 

Aveiro, percebemos que o público... sabe que vai a um concerto de música clássica. 

É normal que este concerto seja em um teatro, ou seja no auditório da reitoria, que 

são os espaços normais para isso”. (Maestro, 2016) 

 

“Fizemos o contrário: a orquestra é que vai a um espaço público, a uma praça, a um 

sítio onde as pessoas estão ou estão a passar” (Maestro, 2016) 

 

“Fomos a espaços não tão normais para uma orquestra estar, estivemos em centros 

comerciais, estava imensa gente e havia uma interatividade enorme com a 

orquestra…”. (Zilá – Staff, 2017)  

 

“Esses concertos do ar livre, onde as pessoas sentam na rua, nas escadas, também 

é diferente...Até conseguem ir mais perto ver, ouvir, conhecer as pessoas”. (Rute – 

Instrumentista, 2017) 

 

“Na realidade, se começou a ter a apreciação de que nós precisávamos trazer as 

pessoas até esta música, digamos assim. Não chegava levar a música até as pessoas, 

mas era preciso que as pessoas deveriam ter também conosco”. (Maestro, 2016)  

 

5.4.2 Na experiência do concerto 

 

Nesta seção são apresentadas informações sobre os elementos experimentados pela 

plateia e pela orquestra durante as apresentações e que eventualmente puderam 

favorecer a criação desse relacionamento (orquestra e público). 

 

5.4.2.1 Para a plateia 

 

Inicialmente, como resultado dos dados coletados por meio dos questionários em 

papel em relação ao repertório duas categorias indicam a relação com o repertório 

que os sujeitos foram expostos: 
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• A Familiaridade 

 

Quando interpelados sobre o tipo de repertório que estavam habituados a assistir com 

a OFB, a grande maioria revelou estar mais habituada a assistir repertório sinfônico 

(69,5%) do que os repertórios de música ligeira, folclórica, pop e jazz (32,7%), infantil 

(26,25%) ou ópera (22,7%). Ver Figura 12: 
 

Figura 12: A familiaridade com o repertório dos concertos 

 
 

• A Empatia 

 

Dentro do repertório que o público estava acostumado a assistir, os dados mostraram 

que mais da metade do público preferiu a música sinfônica (58,7%), seguido de 

música ligeira, folclórica, pop e jazz (32,7%), ópera (25,7%), infantil (20,6%). Apenas 

um pequeno grupo de indivíduos declarou não ter preferência musical (10,6%). 
 

Figura 13: A empatia pelo repertório dos concertos 
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Após a amostra total de 643 questionários em papel, um subconjunto de 61 indivíduos 

colaborou em uma etapa posterior através do preenchimento de questionário 

eletrônico. Nesta parte, esses colaboradores responderam a assuntos, ligados à 

ambiência das apresentações, numa escala de 0 a 4, em que 0 = não observado, 1= 

insuficiente, 2 = suficiente, 3 = bom e 4 = muito bom, e as informações geradas foram 

as seguintes:  

 

• O silêncio 

 

Este elemento durante a apresentação foi avaliado como muito bom (35,7%), bom 

(45,2%), ou suficiente (16,7%), enquanto apenas uma pequena parte considerou 

insuficiente (2,4%). Ver Figura 14: 

 
Figura 14: O silêncio 

 
 

• A vestimenta 

 

A vestimenta dos músicos da OFB foi um elemento positivo e recebeu das pessoas 

adjetivos como: muito bom (57,1%), bom (23,8%) e suficiente (14,3%), enquanto um 

pequeno grupo não observou (4,8%).  

 

Paralelamente a isso, quando os sujeitos foram questionados sobre as vestimentas 

da plateia, a avaliação já foi mais específica. Um grupo maior de pessoas considerou 

como bom (45,2%), um segundo grupo como suficiente (26,2%), um terceiro grupo 

considerou muito bom (11,9%), enquanto outro grupo do mesmo tamanho não 
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observou (11,9%). Um último grupo entendeu a vestimenta não adequada o suficiente 

(4,8%). Comparar figuras a seguir: 

 
Figura 15: A vestimenta dos membros da OFB 

 
 

Figura 16: A vestimenta do público 

 
 

• O uso de nota de sala 

 

Quanto às estratégias utilizadas pela OFB para se conectar com a plateia, o uso de 

nota de sala foi observado por um grande grupo de pessoas como bom (42,9%), por 

outros dois grupos como suficiente (26,2%), ou muito bom (21,4%), enquanto apenas 

um grupo menor não observou a estratégia (9,5%). Ver Figura 17:  
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Figura 17: A nota de sala 

 
 

• A presença de um narrador 

 

Quanto à presença de um narrador durante os concertos, constatou-se que boa parte 

da plateia considerou bom (31%), outros dois grupos avaliaram como suficiente 

(28,6%) e muito bom (26,2%), um quarto grupo considerou insuficiente (9,5%) e um 

grupo restante não prestou atenção (4,8%). Ver Figura 18: 

 
Figura 18: A presença de um narrador 

 

 

• A escolha do local do concerto 

 

De um modo geral, a escolha do local do concerto recebeu parecer positivo, de 

maneira que os adjetivos atribuídos foram muito bom (48,8%), bom (43,9%) e 

suficiente (7,3%). Ver Figura 19: 
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Figura 19: O local do concerto 

 
 

• A iluminação dos concertos 

 

No elemento iluminação, os participantes conceberam esse aspecto como favorável, 

de modo que foi considerada muito boa (16,7%), boa (64,3%) e suficiente (19%). 

Verificar Figura 20: 

 
Figura 20: A iluminação 

 

 

• O uso de recursos audiovisuais 

 

Paralelamente, quanto ao uso de recursos audiovisuais, a grande maioria considerou 

como bom (31%), seguido de suficiente (28,6%), enquanto outro grupo não observou 

o uso do recurso (21,4%), e alguns avaliaram como insuficiente (11,9%). Apenas uma 

pequena parcela defendeu que a estratégia era muito boa (7,1%). Verificar Figura 21: 
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Figura 21: Os recursos audiovisuais 

 
 

5.4.2.2 Para os membros da orquestra 

 

• Envolvimento físico do público 

 

“Quando a criança pode participar, o resultado e o que ela se lembra, é muito maior, 

é muito, tem muito mais impacto naquilo que ela pode querer fazer no futuro com a 

música”. (Marta – Instrumentista, 2017) 

 

“... quando é preciso bater as palmas e acompanhar as músicas nas valsas e na 

Radetsky March. Acho que é aí, quando o público sente que está mais envolvido, 

porque há um envolvimento físico dele, desde terem que bater as palmas no ritmo 

certo”. (Maria – Instrumentista, 2017) 

 

“Já no Música nas Escolas, também se nota porque as crianças também gostam 

sempre muito e riem-se e querem sempre perguntar alguma coisa e, normalmente no 

fim querem vir experimentar os instrumentos...”. (Talita – Instrumentista, 2017) 

 

“E o cantor cantava em português uma obra muito engraçada, que era o Mestre de 

Capela. E, nós projetamos, atrás da orquestra nós projetamos a letra daquilo que o 

cantor estava a apresentar. E, a certa altura os miúdos começam a dizer: “Bis, bis, 

bis” e baterem palmas… E, eu achei incrível, mesmo, os miúdos a cantarem com o 

cantor, com a orquestra a tocar foi qualquer coisa…”. (Vasti – Staff, 2017) 
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• Programas com canto ou cantor ... 

  

“... nós estamos... a fazer um programa com canções de Natal... crianças do pré-

escolar, ... que a orquestra canta e depois tem uma cantora que também canta as 

canções, e depois as crianças também cantam com a orquestra”. (Maestro, 2016) 

 

“... (uma vez) atrás da orquestra nós projetamos a letra daquilo que o cantor estava a 

apresentar. E, a certa altura os miúdos começam a dizer: “Bis, bis, bis” e baterem 

palmas… E, eu achei incrível, mesmo, os miúdos a cantarem com o cantor, com a 

orquestra a tocar foi qualquer coisa…”. (Vasti – Staff, 2017) 

 

“... já aconteceu em concertos de Natal de a orquestra terminar o concerto com temas 

que toda a gente conhece de ouvir, por exemplo, Noite Feliz, e a orquestra toca e as 

pessoas têm a letra no programa, e nós viramos para o público e pedimos ao público 

que cante conosco, e é, de fato, uma experiência completamente diferente para as 

pessoas poderem cantar”. (Maestro, 2016) 

 

“Às vezes, por exemplo, as pessoas começam a cantar, não é? Com cantor, quando 

fazemos programa com cantor, não é? Elas respondem, não é? Nós ouvimos isso.” 

(Tomé – Instrumentista, 2017)  

 

• As quebras de protocolo do concerto 

 

“Já não há tanto aquela coisa de vamos esperar que acabem os três andamentos para 

bater palmas, vamos esperar para que acabe a música para bater palmas. Se há um 

solo absolutamente fantástico, e isso se nota que o músico que está completamente 

imbuído da música há palmas. E, o fato de houver essas palmas no meio da música 

só prova a interatividade”. (Zilá – Staff, 2017) 

  

“(Nos concertos de) Ano Novo podemos dançar ou ... fazer alguma coisa diferente”. 

(Rute – Instrumentista, 2017)  

 

“Houve pessoas mesmo que diziam que a orquestra é muito formal, e não tenho 

nenhum problema em que as orquestras quebrem essas normas quando acharmos 
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que tem que ser e quisermos fazer. O que eu não acho é que devemos, por norma, 

dizer: olha, acabou. Não. Nós pertencemos a um determinado... Faz parte de um ritual 

e devemos mantê-lo quando for para manter e devemos ser capazes de quebrar 

quando for para quebrar”. (Maestro, 2016)  

 

• Uma explicação um pouco mais detalhada sobre do que se trata o 

concerto...  

 

Apesar das informações fornecidas pelo público demonstrarem que os indivíduos 

apreciaram a presença do narrador e/ou uso da nota de sala, os membros da 

orquestra voltam a argumentar que esse elemento ainda pode ser mais aperfeiçoado, 

como vem a logo abaixo:  

 

“Por acaso, o Maestro Lourenço já fez isso mais no passado, mas se calhar era 

interessante...Eu acho que, não com muitas palavras, mas com poucas palavras, os 

maestros podiam se dirigir ao público e dizer só uma coisinha de nada...Sem saturar 

o público, porque um discurso longo não é produtivo... Mas, com algumas palavras, 

dizer uma coisa sobre a música e tentar de uma forma discreta dizer onde se batem 

as palmas, nem para todos os públicos, é claro, aqui no Teatro Aveirense, por 

exemplo, se calhar o público já sabe, onde se devem bater as palmas ou não... Mas, 

só um bocadinho... Eu acho que para um público é sempre bom ouvir algumas 

palavras que lhes podem ajudar a entender a música de uma forma melhor”. (Maria – 

Instrumentista, 2017) 

  

“E, podia ser, por exemplo, concertos comentados como fazem outros sítios, ajudar o 

público para perceber a música, perceber o movimento, a sentir, e perceber o que 

está a acontecer. Não é só ler as legendas ou ler do folheto, porque fica mais 

interessante”. (Rute – Instrumentista, 2017) 

 

“Eu acho que os concertos quando temos a pessoa que é o líder, quero dizer, o 

narrador, a pessoa que está explicando o que vamos tocar, fazendo pequenas 

conversas, antes de cada peça ou apresentando orquestra ao público... eles precisam 

de algo entre eles. Eu acho que em shows como esse e eu acho que é bom”. (Sara – 

Instrumentista, 2017) 
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5.4.3 Por meio de seu impacto 

 

5.4.3.1 Para a plateia 

 

Sobre os possíveis efeitos que a participação no concerto poderia gerar nos indivíduos 

do público, a partir do subconjunto de 61 questionários online respondidos, pode-se 

confirmar que: 

 
Figura 22: A perda da noção de tempo 

 

 

Uma quantidade maior de pessoas (39,3%) declarou ter perdido a noção do tempo 

durante as apresentações. 

 
Figura 23: A necessidade de compartilhamento da experiência vivida 
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Uma quantidade inferior de participantes (34,4%) registou a necessidade de 

compartilhar as apresentações. 

 
Figura 24: A memória viva da experiência do concerto 

 
 

Vinte e quatro por cento dos sujeitos (24,6%) declarou ter uma memória viva do 

concerto assistido. 

 
Figura 25: A sensação de participar da performance mesmo sem estar no palco a tocar 

 

 

Uma pequena parte dos colaboradores (19%) manifestou a sensação de participar da 

apresentação apesar de não estar a tocar um instrumento ou a dirigir a orquestra. 

  



 
154 

5.4.2.3 Para os membros da orquestra 

 

• Na resposta imediata... 

  

“... eu consigo aferir isso ... no fim, quando as pessoas aplaudem. Aplaudem com mais 

intenção, menos intenção é porque gostaram, porque se ligaram mais ou se ligaram 

menos”. (Maestro, 2016) 

 

“... eu acho que a gente percebe pela maneira que o público aplaude”. (Tomé – 

Instrumentista, 2017) 

  

“... sentimos isso da parte do público porque há lá, estão a bater palmas e a cantar”. 

(Talita – Instrumentista, 2017) 

  

“... nos musicais, sobretudo quando são cômicos e não só... Quando as pessoas 

aplaudem uma ária especial, quando se riem da encenação ...” (Abigail – 

Instrumentista, 2017)  

 

“Já não há tanto aquela coisa de vamos esperar que acabem os três andamentos para 

bater palmas, ... Se há um solo absolutamente fantástico, e isso se nota que o músico 

que está completamente imbuído da música, há palmas. E, o fato de haver essas 

palmas no meio da música só prova a interatividade”. (Zilá – Staff, 2017)  

 

• Na certeza da satisfação do público 

  

“... quando um concerto é bom, nós sentimos... Há concertos quando há pouca reação 

do público porque o concerto não foi tão bom, tão interessante ou com tanto 

entusiasmo tocado, pronto”. (Rute – Instrumentista, 2017)  

 

“... no Música nas Escolas também se nota porque as crianças também gostam 

sempre muito e riem-se e querem sempre perguntar alguma coisa e, normalmente no 

fim querem vir experimentar os instrumentos...”. (Talita – Instrumentista, 2017)  
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“... quando fazemos os Musicais, acho também que o público responde muito bem. As 

crianças também, acho que o público responde bastante bem”. (Lia – Instrumentista, 

2017) 

  

“Eu acho que nesses concertos, ... para um público infantojuvenil, ... para as famílias 

do programa Música na Escola, ... ópera ou música infantil que fazemos para um 

público familiar... As crianças não têm filtros, ... reagem à medida que sentem a 

música, que sentem o apelo para participar, e eu acho que aí há mais interatividade”. 

(Zilá – Staff, 2017) 

  

“... o de Ano Novo (concerto) com o Mário Laginha... há realmente essa interatividade 

com o público é fantástica e é um músico, é um músico erudito, não é um músico de 

formação não clássica, embora que voltada para jazz…”. (Zilá – Staff, 2017)  

 

“Nós, no palco, sentimos quando o público reage àquilo que estamos a fazer, se 

interessa ou mais ou menos por aquilo que estamos a fazer”. (Maestro, 2016) 

 

“Às vezes há pessoas que lá nem gostem muito e levantem-se, não é?” (Tomé – 

Instrumentista, 2017)  

 

• No sentimento de tarefa cumprida 

 

 “Estes concertos quando a pessoa (da plateia) está a sentir satisfeita e o próprio 

músico...”. (Jonas – Instrumentista, 2017) 

 

“E, claro, nós não somos máquinas, há concertos mais bem-sucedidos do que outros, 

às vezes enfim, pode ser o momento, algum motivo extramusical mais intenso e 

quando essa intensidade musical e artística é mais elevada, o público reage também 

de uma forma mais intensa”. (Israel – Instrumentista, 2017) 

 

“Não é quando um músico está a pensar, “O que eu estou a fazer aqui neste palco?”. 

Ou, por exemplo, o público está a pensar, “Para que eu venho?”, não há contato neste 

aspecto. Mas, quando há esta ligação energética isto é que é interessante”. (Jonas – 

Instrumentista, 2017)  
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• Quando o público fala 

 

“Muitas vezes, por exemplo, pronto, esses concertos as pessoas vêm atrás do 

concerto e dizem parabéns...”. (Rute – Instrumentista, 2017)  

 

“Depois... depois o público... pessoas que assistiram, por exemplo, a prima da minha 

mulher também foi lá e adorou a orquestra... porque a orquestra tinha um som muito 

bom”. (Davi – Instrumentista, 2017) 

 

“O que pode acontecer, no meu caso, é, às vezes, as pessoas, no final, vêm falar com 

os músicos, mas não é muito comum... Uma vez ou outra vem dar os parabéns, ou 

alguma coisa assim”. (Tomé – Instrumentista, 2017) 

 

“... um grupo do pop, eles falam ... dá uma atenção diferente... (Rute – Instrumentista, 

2017) 

 

“Também eu tenho a minha filha que é um efeito desta... às vezes ela vai ao concerto... 

‘Então Nina, gostaste do concerto?’ e ela... você sabe que crianças não mentem...”. 

(Lia – Instrumentista, 2017) 

 

• Na incerteza do rapport 

 

Mesmo com a tentativa de planeamento, sinais durante os concertos e impacto nos 

participantes, através das respostas abaixo é possível perceber a negação do rapport 

entre orquestra e público:  

 

 “Não temos diretamente ..., uma ligação com o público”. (Rute – Instrumentista, 2017) 

  

“A relação em que sentido? Porque nós quando estamos lá a tocar, tocamos, 

acabamos e, percebes? E, vamos embora, não é?” (Tomé – Instrumentista, 2017) 

“Nós não temos os hábitos para interagir, nós não temos” (Rute – Instrumentista, 

2017). 

 

“Mesmo esta relação com o público, talvez não...” (Rute – Instrumentista, 2017). 
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“Porque pahh, às vezes é chegar, fazer o trabalho e ir embora, não é? E, às vezes 

estamos longe, e eu quero é catar as coisas e ir para o autocarro e chegar à casa o 

mais cedo, e já sei que vou chegar à casa tarde, não é? Pois olhe, eu acho que não. 

É a minha opinião, também nunca pensei muito nisso. Eu estou agora a pensar nisso. 

Mas, eu acho, assim, que não há uma grande relação” (Tomé – Instrumentista, 2017). 

 

• Quando a relação fica estremecida... 

 

“Pah, eu assim... A educação do público... me impactou ...um solista conhecido e... foi 

no Teatro Aveirense, estava um senhor à primeira fila sempre a falar, sempre, sempre, 

sempre a falar... Eu olhei para ele, ele a falar... Ele olha pra mim, e ele: “O que é que 

foi?”, rsrsrrs. Eu, pronto, abanei assim a cabeça. Ele realmente ficou o concerto inteiro 

a falar. Daí eu pergunto, se ele foi para ali, para o concerto para falar, o que ele foi lá 

fazer, não é?... Pah, há coisas boas e coisas más, eu por acaso lembrei-me desta” 

(Tomé – Instrumentista, 2017). 

 

5.5 A discussão 

 

Nesta seção, após análise qualitativa, os dados do estudo serão discutidos. 

 

A partir dos resultados obtidos por meio do questionário, o público frequentador é 

constituído, em sua maioria, por indivíduos do sexo feminino, com faixa etária entre 

41 a 65 anos, trabalhadores ativos e residentes próximos da mesma região do local 

das apresentações, no concelho de Aveiro. Grande parte das pessoas conheceu a 

OFB antes de 2010, por meio de conhecidos ou amigos, assim como através de 

concertos, quando foram convidados a participar do estudo. O padrão de frequência 

dos indivíduos mais encontrado, considerando as apresentações com orquestras e da 

OFB propriamente dita, foi de dois a cinco concertos por ano.  

 

Tal como o estudo de Neves (2001), que trata da audiência em espetáculos de música 

clássica em Portugal, esta pesquisa apresenta dados similares quando refere que o 
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público é maioritariamente feminino (51%), mas com faixa etária situada entre 35-54 

anos e população formada por trabalhadores (66%)53. 

 

Por outro lado, a análise qualitativa dos dados coletados junto aos integrantes da 

orquestra pode indicar que a formação do público é uma das principais missões da 

OFB e, consequentemente, seus elementos entendem os concertos como ações de 

extrema importância. As falas evocaram o compromisso que o estado português 

assumiu com a criação desse equipamento (publicado no Despacho Normativo nº 

56/92 da Presidência do Conselho de Ministros, publicado no Diário da República I 

série n. 99 de 29 de abril de 1992 – Anexo – Capítulo 1 – Princípios Gerais – artigo 

1). Adicionalmente, Santos (2009) corrobora a ideia quando defende que as 

orquestras regionais foram geradas com o intuito de aproximar as pessoas dos bens 

culturais e valores pessoais.  

 

As falas também sugerem diferentes possibilidades de compreensão do termo 

formação de público, que pode ser entendido como o alcance de uma grande 

quantidade e diversidade de pessoas nas apresentações; educação de novos públicos 

e seus protocolos; ofertas de ações para o desenvolvimento de um gosto musical 

específico e sustentabilidade dessas apresentações. Os diversos conceitos que 

emergiram sobre a formação de público, à luz de autores ligados à área da indústria 

da música, podem sugerir as peculiaridades da participação na música clássica ao 

vivo (Rutter, 2016; Carboni, 2016).  

 

A partir dos resultados, infere-se que a divulgação da orquestra e de suas 

apresentações é feita de forma física, virtual e presencial, sendo esta última 

considerada a mais eficaz pelos membros da orquestra e corroborada pelos dados 

obtidos com o público. Apesar disso, alguns membros da orquestra manifestaram a 

opinião de que uma divulgação, de modo mais contínuo, para além da existente, seja 

nas escolas ou pela televisão e rádio, poderia otimizar o rapport.  

 

Portanto, no tocante à promoção das apresentações, conclui-se que esta orquestra, 

enquanto entidade, recorre mais às ações de marketing, tais como publicidade na 

                                                
53 No caso deste estudo, a presença do público feminino é muito maior (62%). 
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mídia, internet e newsletter, do que em ações ligadas à área das relações públicas, 

por meio de imprensa local, rádio e TV (Carboni, 2016). 

 

Quanto ao rapport, os resultados obtidos indicam que esse fenômeno pode ser 

descoberto no planeamento da temporada, durante as apresentações e impacto. No 

planeamento da temporada, as declarações do diretor e maestro da orquestra podem 

endossar a ideia de que é imprescindível observar o público e o seu contexto 

sociocultural (Sloboda, 2005; Price, 2017; Dobson, 2010; Burland & Pitts, 2016; 

Abercrombie & Longhurst, 1998). Além disso, a conquista diária dos apreciadores de 

orquestra é uma atribuição comumente endereçada ao maestro, não somente por 

acumular o cargo de diretor artístico e gestor, mas pela estrutura organizacional 

simples, como é o caso da OFB (Mintzberg, 2010).  

 

Ademais, a escolha de um repertório familiar ao público, que combine obras de estilos 

diferentes em relação aos cânones da Europa Ocidental em uma mesma 

apresentação ou temporada, com a presença de cantores ou solistas convidados 

foram as estratégias elencadas pelos demais componentes da orquestra. Outra 

aposta na programação da OFB é o planeamento de apresentações em espaços 

pouco habituais para se assistir uma orquestra. Por outro lado, apesar do 

planeamento da orquestra contemplar um repertório diversificado, os resultados do 

público frequentador sobre a familiaridade e a empatia com o repertório indicam que 

os indivíduos estão mais habituados ou preferem assistir concertos da orquestra com 

repertório clássico a não clássico.  

 

Paralelamente ao presente estudo, diferentes formas de combinar o repertório e o 

formato de apresentações de música com orquestra, durante uma temporada, podem 

ser encontradas nos estudos de Marín (2018), Barbosa Júnior (2013), Idema (2013) e 

Sloboda (2013). 

 

O rapport, enquanto experiência do concerto ao vivo, pôde ser sinalizado pelos 

indivíduos da orquestra e do público. Os membros da orquestra mencionaram que, 

durante as apresentações, a relação foi evidenciada de modo objetivo por palmas, 

movimentação com o corpo e quando as pessoas, ao serem estimuladas por um 

cantor ou pela indicação do maestro, responderam cantando, ou seja, em coro (Katz 
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et al., 2011; Tickle-Degnen & Rosenthal, 1990). Nesses casos, o protocolo do concerto 

era flexibilizado. Em complemento, a experiência do concerto foi detectada a partir 

das respostas de grande parte do público, que atribuiu conceitos muito bom e bom a 

elementos do concerto, como vestimenta, local do concerto, silêncio, iluminação, 

recursos audiovisuais, nota de sala e narrador.  

 

Adicionalmente, a experiência do concerto foi detectada a partir das respostas do 

público, que atribuiu conceitos muito bom e bom a elementos do concerto, como 

vestimenta, local do concerto, silêncio, iluminação, recursos audiovisuais, nota de sala 

e apresentador. 

 

Em outras palavras, por meio da apreciação desses pormenores do ambiente do 

concerto seja possível depreender a concentração da plateia no espetáculo. Por outra 

via, falas de alguns elementos da orquestra reforçam que a menção de pequenos 

comentários, com o intuito de detalhar o teor das apresentações, auxilia na ação de 

formação de públicos.  

 

Quanto ao impacto do relacionamento entre a orquestra e o público, alguns achados 

junto à orquestra podem indicar aplausos e cumprimentos à orquestra no fim dos 

concertos como forma de impacto tangível. Em contrapartida, uma forma de impacto 

subjetivo foi detectada através das sensações de satisfação, perda de tempo, 

necessidade de compartilhamento da experiência e musicar. De modo igualmente 

interessante, dois elementos da orquestra argumentaram sobre a inexistência de um 

relacionamento direto entre orquestra e público. Um deles fez referência à falta de 

educação do público como forma de impacto negativo. 

 

Os achados desta pesquisa podem encontrar apoio na literatura sobre a audiência em 

espetáculos ao vivo (Dobson, 2010a; Dobson 2010b; Sloboda, 2013; Small, 1998; 

Burland & Pitts, 2016). 
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 O ponto de partida 

 

O ponto de partida para realizar esta pesquisa esteve baseado em experiência 

pessoal. 

 

Recém-chegada em Teresina – Piauí, terra distante de minha família e dos amigos 

que ficaram na capital do Brasil, com o compromisso de ministrar aulas de regência e 

de orquestra, após olhar a foto da primeira apresentação dessa orquestra, eu tomei 

consciência de que havia muito mais pessoas no palco do que na plateia. Entendi que 

tão importante quanto criar e desenvolver a orquestra seria fazer o mesmo com o seu 

público. Desde então, dia após dia, eu me empenhava em perceber quais ações 

seriam necessárias para criar uma relação entre as pessoas daquela região e a 

orquestra em formação, de modo a ter um público fiel nas apresentações.  

 

Dois anos mais tarde, já no programa doutoral da Universidade de Aveiro, enxerguei 

na Orquestra Filarmonia das Beiras a imensa oportunidade de observar de perto a 

dinâmica de uma orquestra profissional. Além disso, o fato dessa entidade apresentar 

uma estrutura organizacional pequena e simples, estar situada no continente de 

origem do cânone da música ocidental e eu ter a chance de retorno ao Brasil 

instrumentalizada para implementar meus projetos enquanto maestrina profissional 

foram fatores que me fortaleceram nessa direção.  

 

Portanto, no intuito de me familiarizar com a matéria referente à relação entre 

orquestra e seu público, e de como torná-la observável por meio de sua manifestação 

propiciaram o desenvolvimento desta pesquisa.  

 

6.2 A problemática 

 

A literatura tem apresentado incertezas em relação ao futuro da orquestra. O 

compositor Christos Hatzis vislumbrou transformações no formato dos concertos 

clássicos em que o modelo de orquestras de grande porte e de culto a maestros e 

solistas poderia dar lugar a iniciativas de maior integração entre músicos e plateia 
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(Hatzis, 1998). Tal presságio também poderia ser compreendido como uma maneira 

de contornar a instabilidade do mercado da música clássica, apresentada em alguns 

estudos (Kramer, 2009; Johnson, 2002; Santos, 2013).  

 

Apesar dessa crença, pesquisas recentes contrariam esse quadro e sugerem que as 

orquestras locais estimulam o desenvolvimento sociocultural na Europa (E&Y, 2014). 

Esse impulso no mercado seria resultado do formato das apresentações que 

conquistou agentes culturais e políticos, além de investimentos, para essas atividades 

(E&Y, 2014). 

 

Paralelamente, nos últimos anos, trabalhos na área de psicologia da música têm dado 

atenção ao conhecimento e à conquista do público de espetáculos ao vivo. Esses 

estudos também sugerem um possível descompasso entre o formato do concerto, que 

está inculcado em nossa imaginação, e o público real, que frequenta as 

apresentações (Price, 2017; Pitts & Burland, 2014; Sloboda, 2013; Dobson & Pitts, 

2011; Dobson, 2010). 

 

Ademais, outros estudos reforçam a ideia de que a plateia em apresentações de 

música clássica estaria reduzindo e envelhecendo (NEA, 2008; Bedell, 2012; Sloboda, 

2013). Portanto, infere-se que a reflexão sobre o formato das apresentações pode 

influenciar no desenvolvimento da atividade orquestral.  

 

6.3 Os objetivos 

 

A pesquisa buscou responder como o rapport é manifestado em uma orquestra 

regional portuguesa com o seu público. Os objetivos específicos foram caracterizar o 

público; indicar as percepções dos membros da orquestra sobre as apresentações, 

com o intuito de formar públicos, e da orquestra regional portuguesa com o seu 

público; e descobrir indicadores do rapport.  
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6.4 A metodologia e os métodos 

 

Para atingir os objetivos foi realizada uma abordagem qualitativa por meio de um 

desenho flexível. 

 

Tendo em vista que a pergunta inicial do estudo foi como e a intenção foi descobrir o 

fenômeno investigado, o estudo de caso exploratório foi considerado o método mais 

adequado para a realização da pesquisa. A Orquestra Filarmonia das Beiras, 

orquestra regional portuguesa que, na ocasião do estudo, era constituída por 21 

músicos e 5 profissionais do staff e o seu diretor, foi o caso escolhido. As informações 

foram reunidas por meio de documentos, literatura, entrevista semiestruturada, 

conversas e questionários em papel e online.  

 

A amostra intencional da pesquisa contou com um total de 643 colaboradores do 

público e 17 participantes da orquestra. Os achados do público foram tratados com o 

auxílio do software SPSS, enquanto os achados da orquestra com o auxílio do 

WebQDA. Posteriormente, as informações foram analisadas por sua frequência 

(público) e temas (orquestra). 

 

6.5 Os resultados 

 

Como pôde ser verificado através da análise dos dados obtidos, a plateia presente 

nos concertos foi, em sua maioria, do sexo feminino, com idade entre 41 e 65 anos, 

trabalhadoras ativas e residentes no concelho de Aveiro. Os elementos da Orquestra 

Filarmonia das Beiras atribuíram valor às apresentações para formação de público, já 

que esta é missão das orquestras regionais. Tal consideração confirma o 

compromisso do Estado português com a criação do projeto.  

 

Os elementos da OFB percebem o conceito formação de público sob diferentes 

perspectivas, assim como reconhecem que a divulgação das apresentações poderia 

ser aperfeiçoada. O planeamento da temporada parece se constituir em uma forte 

ferramenta do rapport e necessita de um largo conhecimento do público e de seu 

contexto sociocultural. Indicadores da relação entre orquestra e público, enquanto 
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rapport, podem ser observados como experiência durante ou muito tempo após as 

apresentações, tanto de forma tangível quanto subjetiva. 

 

6.6 As limitações do estudo 

 

Apesar da pesquisa ter atingido indicadores relacionados aos objetivos propostos, 

foram encontradas algumas limitações.  

 

A primeira limitação aconteceu porque a coleta de informações agendada para 

espaços abertos não era exequível por uma única pesquisadora. Para coletas nesse 

tipo de cenário, em função da quantidade de pessoas a distribuir e a recolher os 

questionários em papel, a pesquisadora deveria ter planeado a convocação de 

voluntários que poderiam auxiliar no desempenho de tal função.  

 

A segunda limitação deveu-se ao fato de que o rapport, aparentemente, se manifestou 

entre a orquestra e o público de forma tangível e não tangível. Portanto, o questionário 

online, dirigido aos sujeitos do público, poderia ter apresentado questões que 

esmiuçassem um pouco mais as eventuais diferenças entre o planeamento da 

temporada, a experiência do espetáculo ao vivo e o impacto ou lembrança de um 

episódio remoto. 

 

Uma terceira limitação foi a coleta junto aos componentes da orquestra. Por se tratar 

de uma organização, foi difícil evitar algumas tendências nas falas dos sujeitos, já que 

não queriam suscitar fragilidades em seu ambiente de trabalho. 

 

A quarta limitação se apresentou em função de ser um estudo de caso e com amostra 

pequena, tanto por parte dos colaboradores da orquestra quanto do público acerca do 

fenômeno observado. Dentro do universo de todos os concertos realizados no 

interstício examinado 2016-2017, é possível que a coleta de mais dados pudesse 

influenciar na quantidade e diversidade de respostas, assim como na análise do 

fenômeno. Tal fator faz com que o estudo não possa ser reproduzido e os resultados 

fiquem condicionados exclusivamente a essa realidade. 
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A quinta e última limitação merece apreciação porque, dentre os resultados atingidos, 

apenas dois componentes da orquestra questionaram a possibilidade de existência 

do rapport, contrapondo-se a esta tese. Ainda que a literatura visitada deixe 

transparecer que o músico de formação clássica, por tradição, ao contrário do ator, 

não estaria preparado para lidar com a plateia, os colaboradores da orquestra, em sua 

grande maioria, tacitamente concordaram com a existência do fenômeno. 

 

6.7 Pretensões e continuidade do estudo 

 

Com esta pesquisa pretende-se colaborar com a discussão sobre o público em 

apresentações de orquestra nos dias atuais, estimular o rapport na experiência do 

concerto clássico e os mecanismos de sustentabilidade da atividade orquestral. 

 

Nessa perspectiva, uma pesquisa futura interessante seria a realização de um estudo 

de caso em que fosse observada a sensação de satisfação do público durante 

apresentações de diferentes formatos, em uma temporada da Orquestra Filarmonia 

das Beiras. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Consentimento do Diretor da OFB 
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Anexo 2: Roteiro de entrevista aos diretores de orquestra regionais 

 

Departamento de Comunicação e Arte 

“A Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB) e a(s) sua(s) Plateia(s)” 

 

Entrevista aos diretores de orquestra regionais 

 

1. Ao receber o convite para dirigir esta orquestra, quais ações e estratégias 
projetou para cumprir a missão de formação de novas plateias? Desde a 
criação da orquestra, como este objetivo tem sido alcançado? 

2. Em sua orquestra quem é o responsável por tratar da temática formação de 
plateias? Existe uma equipe específica? Se sim, como é composta e qual a 
função de cada membro? 

3. Em sua perspectiva, qual(quais) forma(s) de divulgação dos concertos 
costuma(m) ser mais eficaz(es)? E por quê? 

4. Como é planejado o repertório destes concertos em função da programação 
artística anual da orquestra? 

5.  Como percebe se há diferenças no alcance e qualidade dos públicos em 
função da temática (ou natureza), do local, da duração e utilização de recursos 
cênicos e audiovisuais nas apresentações?  

6. Na condição de diretor, como percebe quando e como ocorre a comunicação 
(interação) entre plateia e orquestra durante uma apresentação? Por gentileza, 
cite exemplos ou momentos marcantes ao longo da sua história na orquestra. 

7. Como é possível verificar a formação destas plateias no tocante da recepção e 
interesse pela música erudita (para além dos comentários dos frequentadores 
ao final dos concertos)? 

8. Se pudesse lançar uma profecia sobre o futuro das apresentações de 
orquestra, o que vislumbraria daqui a vinte anos no que confere à 
sustentabilidade das orquestras sinfônicas? 
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Anexo 3: Questionário aplicado ao público 

 

Departamento de Comunicação e Arte 
 “A Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB) e sua(s) Plateia(s)”  

 
Apresentação do Estudo 
O meu nome é Alba Christina Bomfim, sou aluna do Programa Doutoral em Música, 
especialidade em Direção (Orquestra), na Universidade de Aveiro, sob a orientação 
do Prof. Dr. António Vassalo Lourenço. Estou a realizar a investigação intitulada: “A 
Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB) e sua(s) plateia(s)” e gostaria de o(a) convidar 
a colaborar no meu estudo respondendo ao questionário seguinte e posteriormente 
preenchendo, de forma anônima, ao questionário on-line que será enviado a seu e-
mail:_________________________________ (colocar e-mail, de forma legível e em 
letra de forma). 
Após a realização do concerto, por favor, coloque o questionário preenchido dentro 
da caixa que estará em cima da mesa junto à porta de saída.  
Muito obrigada por sua participação.  
 

Questionário 
I. Género: 
1.(  ) Masculino 
2.(  ) Feminino 

 
II. Idade: 
1.(  ) até 10 anos (inclusive) 
2.(  ) 11 a 17 anos 
3.(  ) 18 a 24 anos 
4.(  ) 25 a 40 anos 
5.(  ) 41 a 65 anos 
6.(  ) mais de 65 anos 
 
III. Ocupação Principal: (Assinale somente uma opção)  
1.(  ) Estudante  
2.(  ) Empregado (a) 
3.(  ) Desempregado (a) 
4.(  ) Doméstico (a) 
5.(  ) Reformado (a) 
 
IV. Local de residência: 
1.(  ) No Concelho de Aveiro 
2.(  ) Noutro Concelho do Distrito de Aveiro 
3.(  ) Noutro Distrito: (designar) ________________________________ 
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V.Com que frequência costuma assistir a concertos de música clássica 
com orquestra?  
1.(  ) Este é o primeiro concerto de música clássica com orquestra a que eu 
assisto 
2.(  ) Um concerto por ano 
3.(  ) De dois a cinco concertos por ano 
4.(  ) De seis a dez concertos por ano 
5.(  ) Mais de dez concertos por ano  

 
VI. Como soube do concerto? 
 Escolha todas as opções que se aplicam ao seu caso 
1.(  ) Por meio de colegas, amigos ou familiares 
2.(  ) Através da Comunicação Social (Televisão/Rádio/Jornais, etc.) 
3.(  ) Redes sociais: facebook e etc. 
4.(  ) Newsletter/E-mail, etc. 
5.(  ) Outdoors, cartazes, folhetos, etc.  
 
VII. Há quanto tempo conhece a OFB? 
1.(  ) Este é o primeiro concerto da OFB a que eu assisto 
2.(  ) Desde 2010 
3.(  ) Antes de 2010 
 
VIII. De que forma teve conhecimento da existência da OFB? 
Escolha todas as opções que se aplicam ao seu caso 
1.(  ) Por meio de colegas, amigos ou familiares 
2.(  ) Através da Comunicação Social (Televisão/Rádio/Jornais, etc.) 
3.(  ) Redes sociais: facebook e etc. 
4.(  ) Newsletter/E-mail, etc. 
5.(  ) Publicidade a concertos (Outdoors, cartazes, folhetos, etc.) 
 
IX. A quantos concertos da OFB assiste por ano?  
1.(  ) Um concerto por ano 
2.(  ) De dois a cinco concertos por ano 
3.(  ) De seis a dez concertos por ano 
4.(  ) Mais de dez concertos por ano 
5.(  ) Este é o primeiro concerto da OFB a que eu assisto 
Se escolheu esta última opção, por favor, não responda às questões 

seguintes 
 
X. A que tipo de repertório está acostumado a assistir nos concertos da 
OFB?  
Escolha todas as opções que se aplicam ao seu caso 
1.(  ) Repertório Sinfônico (Clássico/Erudito) 
2.(  ) Ópera 
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3.(  ) Repertórios infantis ou para as famílias 
4.(  ) Outro tipo de Música (popular, ligeira, jazz ou outros)  

 
XI. Deste repertório qual é o da sua preferência?  

 Escolha todas as opções que se aplicam ao seu caso  
 1.(  ) Repertório Sinfônico (Clássico/Erudito) 

2.(  ) Ópera 
3.(  ) Repertórios infantis ou para as famílias 
4.(  ) Outro tipo de Música (popular, ligeira, jazz ou outros) 
5.(  ) Não tenho preferência 
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Anexo 4: Questionário online 

 

Departamento de Comunicação e Arte 
 “A Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB) e a sua plateia”  

 
Apresentação do Estudo 
 
O meu nome é Alba Bomfim, sou aluna do Programa Doutoral em Música, 
especialidade em Direção (Orquestra), na Universidade de Aveiro, sob a orientação 
do Prof. Dr. António Vassalo Lourenço e coorientação do Prof. Dr. Gilvano Dalagna. 
Estou a realizar a investigação intitulada: “A Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB) e 
a sua plateia”, que tem como objetivo principal discutir as estratégias de dinamização 
da relação existente entre orquestra e plateia em apresentações com a finalidade de 
formação de público (Concertos para família, Páscoa, Natal, Ano Novo e Reis, Noite 
Lírica, Musicais e etc.).  
Este questionário é destinado aos sujeitos que preencheram os inquéritos distribuídos 
em concertos no período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017 e lá deixaram o e-
mail para colaboração posterior no estudo. 
Deste modo, peço a sua colaboração durante 5 minutos respondendo ao seguinte 
questionário.  
Todas as respostas serão sempre tratadas de forma absolutamente confidencial, 
sendo os dados usados única e exclusivamente para fins de investigação.  
A sua participação é muito importante para que melhorias nas estratégias utilizadas 
até então possam ser realizadas. 
Se tiver alguma dúvida escreva para albabomfim@gmail.com 
Muito obrigada.  
 

Questionário 
 
I. Sexo: 
1. (  ) Masculino 
2. (  ) Feminino 
 
II. Idade: ____________ 
 
III. Ocupação: 
1.(  ) Empresário(a) 
2.(  ) Profissional liberal/Área: ____________________ 
3.(  ) Trabalhador(a) por conta de outrém/Área:  __________________ 
4.(  ) Estudante 
5.(  ) Professor(a) 
6.(  ) Doméstico(a) 
7.(  ) Desempregado(a) 
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8.(  ) Reformado(a) 
 
IV. Local de residência: 
1. (  ) No Concelho de Aveiro 
2. (  ) Noutro Concelho do Distrito de Aveiro. Qual? ___________________ 
3. (  ) Noutro Distrito. Qual? ______________________________________ 
 
V. Há quanto tempo vai a concertos da OFB voltados à formação de público tais como: 
Concerto para as famílias, Concerto de Páscoa, Noite Lírica, Musicais, Concerto de 
Natal e/ou Ano Novo, etc.? 
 
VI. Costuma assistir a concertos com outras orquestras? E se sim, quais e há quanto 
tempo? 
 
VII. Qual a sua opinião sobre os seguintes aspectos presentes nos concertos da OFB? 
Avalie cada um dos aspectos numa escala de 0 a 4 (em que 0 é não observado, 1 é 
Insuficiente, 2 é Suficiente, 3 é Bom, 4 é Muito Bom).  
 0 1 2 3 4 

1. Distribuição de nota de sala      
2. Presença de um apresentador/narrador      
3. O tipo de local em que o concerto é realizado 

(igreja, teatro, centro cultural, etc.) 
     

4. Localização do assento       
5. Silêncio durante a apresentação      
6. Vestimenta da orquestra      
7. Vestimenta dos sujeitos do público      
8. Iluminação da sala      
9. Uso de recursos audiovisuais nos concertos 

(e.g. projeções de vídeos) 
     

 
VIII. Qual dos aspectos a seguir melhor traduz o impacto que você sentiu durante um 
concerto da OFB? Assinale mais de um quando for o caso e, uma vez que não tenha 
se sentido impactado em nenhum desses concertos, desconsidere esta questão. 
 
1.(  )Não sinto o tempo passar. 
2.( )Tenho vontade de compartilhar a experiência com familiares, amigos e conhecidos 
(por mensagem, gravação e redes sociais). 
3.(  ) Sinto-me parte da apresentação mesmo sem estar no palco a reger ou a tocar 
um instrumento. 
4. (  ) A lembrança do concerto, além de viva, é recorrente na minha memória até 
hoje. 
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Anexo 5: Questionário aplicado à equipe de produção da OFB 

 

Departamento de Comunicação e Arte 
 “A Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB) e a sua plateia”  

 
Apresentação do Estudo 
 
O meu nome é Alba Bomfim, sou aluna do Programa Doutoral em Música, 
especialidade em Direção (Orquestra), na Universidade de Aveiro, sob a orientação 
do Prof. Dr. António Vassalo Lourenço e coorientação do Prof. Dr. Gilvano Dalagna. 
Estou a realizar a investigação intitulada: “A Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB) e 
a sua plateia”, que tem como objetivo principal discutir as estratégias de dinamização 
da relação existente entre orquestra e plateia em apresentações com a finalidade de 
formação de público (Concertos para família, Páscoa, Natal, Ano Novo e Reis, Noite 
Lírica, Musicais e etc.).  
Deste modo, peço a sua colaboração durante 2/3 minutos respondendo ao seguinte 
questionário, e posteriormente, 5/10 minutos participando de uma breve conversa 
(agendada).  
Todas as respostas serão sempre tratadas de forma absolutamente confidencial, 
sendo os dados usados única e exclusivamente para fins de investigação.  
A sua participação é muito importante para que melhorias nas estratégias utilizadas 
até então possam ser realizadas. 
Muito obrigada. 
 

Questionário 
 
I. Nome: ____________________________________________________________ 
 
II. Sexo: 
1. (  ) Masculino 
2. (  ) Feminino 
  
III. Idade: ________________________________________ 
  
IV. Seção: ________________________________________ 
  
V. Local de residência: 
1. (  ) No Concelho de Aveiro 
2. (  ) Noutro Concelho do Distrito de Aveiro. Qual? __________________________ 
3. (  ) Noutro Distrito. Qual?  ____________________________________________ 
VI. Há quanto tempo trabalha em equipas de produção de orquestras profissionais? 
___________________________________________________________________ 
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VII. Há quanto tempo trabalha na equipa de produção da OFB? ________________ 
 
VIII. Já trabalhou na equipa de produção de outras orquestras profissionais? Se sim, 
quais e quando? 
_______________________________________________________________ 
 
IX. Presta serviços similares, em simultâneo, à atividade que desenvolve à OFB? Se 
sim, onde? 
_____________________________________________________________ 
 
X. Número de telemóvel: ______________________________________________ 
 
XI. E-mail: __________________________________________________________ 
 
XII. Teria disponibilidade para colaborar, de modo presencial, com breve conversa, 
de aproximadamente 10 minutos, no período de 6/08/17 a 08/09/17? Se sim, quando 
e onde (por gentileza sugerir data, local e horário), caso contrário, qual seria o 
melhor momento e local? Em caso de total indisponibilidade, por gentileza, responda 
não. 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 

Alba Bomfim 
e-mail: albabomfim@gmail.com 

Telemóvel: 911593147 
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Anexo 6: Questionário aplicado aos músicos da OFB 

 

Departamento de Comunicação e Arte 
 “A Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB) e a sua plateia”  

 
Apresentação do Estudo 
 
O meu nome é Alba Bomfim, sou aluna do Programa Doutoral em Música, 
especialidade em Direção (Orquestra), na Universidade de Aveiro, sob a orientação 
do Prof. Dr. António Vassalo Lourenço e coorientação do Prof. Dr. Gilvano Dalagna. 
Estou a realizar a investigação intitulada: “A Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB) e 
a sua plateia”, que tem como objetivo principal discutir as estratégias de dinamização 
da relação existente entre orquestra e plateia em apresentações com a finalidade de 
formação de público (Concertos para família, Páscoa, Natal, Ano Novo e Reis, Noite 
Lírica, Musicais e etc).  
Deste modo, peço a sua colaboração durante 2/3 minutos respondendo ao seguinte 
questionário, e posteriormente, 5/10 minutos participando de uma breve conversa 
(agendada).  
Todas as respostas serão sempre tratadas de forma absolutamente confidencial, 
sendo os dados usados única e exclusivamente para fins de investigação.  
A sua participação é muito importante para que melhorias nas estratégias utilizadas 
até então possam ser realizadas. 
Muito obrigada.  
 

Questionário 
 
I. Nome: ______________________________________________________ 
 
II. Sexo: 
1. (  ) Masculino 
2. (  ) Feminino 
  
III. Idade: _________________________ 
  
IV. Instrumento: ____________________ 
  
V. Local de residência: 
1. (  ) No Concelho de Aveiro 
2. (  ) Noutro Concelho do Distrito de Aveiro. Qual? _____________________ 
3. (  ) Noutro Distrito. Qual?  ______________________ 
 
VI. Há quanto tempo trabalha em orquestras profissionais? 
______________________  
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VII. Há quanto tempo trabalha na OFB? ____________________________________ 
 
VIII. Já trabalhou em outras orquestras profissionais? Se sim, quais e quando? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
IX. Presta serviços, em simultâneo, ou faz parte de outra(s) orquestra(s)? Se sim, 
qual(quais)? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
X. Número de telemóvel: ____________________________________________ 
 
XI. E-mail: _______________________________________________________ 
 
XII. Teria disponibilidade para colaborar, de modo presencial, numa breve conversa, 
de aproximadamente 10 minutos, no período de 6/08/17 a 08/09/17? Se sim, quando 
e onde (por gentileza sugerir data, local e horário), caso contrário, qual seria o 
melhor momento e local? Em caso de total indisponibilidade, por gentileza, responda 
não. 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Alba Bomfim 
e-mail: albabomfim@gmail.com 

Telemóvel: 911593147 
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Anexo 7: Roteiro de perguntas da entrevista informal 

 

I. Qual é a sua opinião sobre os concertos dedicados à formação de públicos? 

II. Quais as formas de divulgação que julga mais eficazes e por quê? 

III. Ao longo de sua atuação na OFB, guarda na memória algum episódio que 

lhe impactou (no que se refere à conexão com o público presente)? 

IV. Teria algo a complementar? 
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Anexo 8: Nota de sala Música na Escola/Aveiro (20 de fevereiro de 2016) 
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Anexo 9: Nota de sala Música na Escola/Albergaria (21 de fevereiro de 2016) 
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Anexo 10: Nota de sala Música na Escola/Ílhavo (28 de fevereiro de 2016) 
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Anexo 11: Nota de Sala do Coro Graduale/Sé de Aveiro (05 de março de 2016) 
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Anexo 12: Cartaz do concerto de inauguração do novo quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Ílhavo (16 de abril de 2016) 
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Anexo 13: Nota de sala do concerto de inauguração do novo quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Ílhavo (16 de abril de 2016) 
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Anexo 14: Nota de sala do musical infantil “A Pequena Sereia” (01 de maio de 

2016) 

 

 

  



 
220 

  



 
221 

Anexo 15: Nota de sala do concerto de Natal/Albergaria (11 de dezembro de 

2016) 
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Anexo 16: Nota de sala do concerto de Natal e 43º aniversário da UA (15 de 

dezembro de 2016) 
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Anexo 17: Nota de sala do concerto de Ano Novo da OFB (15 de janeiro de 2017) 
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Anexo 18: Despacho Normativo nº 56/92 

 

Despacho Normativo n.º 56/92 
Publicação: Diário da República n.º 99/1992, 1º Suplemento, Série I-B de 1992-04-29 

Emissor:Presidência do Conselho de Ministros 
Tipo de Diploma:Despacho Normativo 
Número:56/92 
Páginas:1988-(2) a 1988-(5) 
ELI:https://data.dre.pt/eli/despnorm/56/1992/04/29/p/dre/pt/html 
Versão pdf: Descarregar  
REVOGADO 

SUMÁRIO 

Aprova as normas que regulam a concessão de apoio financeiro à criação ou 
desenvolvimento de orquestras regionais 

TEXTO 

Despacho Normativo n.º 56/92 

O Governo, tendo identificado a área da música como área prioritária de intervenção 
e de reestruturação, dada a escassez de recursos e de produções existentes neste 
domínio, propôs-se promover a adopção de algumas soluções inovadoras que 
permitam prosseguir, em simultâneo, os nobres objectivos de maior acessibilidade 
cultural e de promoção da qualidade das estruturas e das produções, a curto e 
médio prazos.  

Deste modo, e sem prejuízo da configuração de outras medidas a adoptar nesta 
área, aprova-se pelo presente despacho um conjunto de normas destinadas a 
regular com critério e de imediato a atribuição de incentivos pecuniários à criação 
ou desenvolvimento de orquestras de âmbito regional, que, sediadas fora de Lisboa 
e do Porto, possam valorizar decididamente a qualidade de vida dos cidadãos.  

Neste contexto de valorização e de prossecução de objectivos de qualidade, mesmo 
a nível descentralizado, merecem ainda particular registo no desenvolvimento deste 
normativo o incentivo à formação e aperfeiçoamento dos profissionais do sector e a 
crescente dependência da viabilidade e futuro das novas estruturas do 
empenhamento das autarquias e de outras entidades da sociedade civil.  
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Assim, reiterando a preocupação sempre presente de criação de condições de 
acesso aos bens culturais e de estímulo dos talentos e valores individuais, o 
Governo assume desta forma o protagonismo da iniciativa de investimento na 
criação ou desenvolvimento das orquestras regionais, sem, contudo, descurar uma 
política de supletividade do papel do Estado que o desenvolvimento e progresso do 
País aconselham crescentemente neste sector.  

Assim: 

Ao abrigo da alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 59/80, de 3 de Abril, e da 
alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 102/80, de 9 de Maio, determina-se o 
seguinte:  

1 - São aprovadas as normas que regulam a concessão de apoio financeiro à 
criação ou desenvolvimento de orquestras regionais, constantes do anexo ao 
presente despacho normativo.  

2 - O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

Presidência do Conselho de Ministros, 22 de Abril de 1992. - O Secretário de Estado 
da Cultura, Pedro Miguel Santana Lopes.  

ANEXO 

CAPÍTULO I 

Princípios gerais 

Artigo 1.º 

Orquestras regionais 

O Estado, prosseguindo objectivos de preservação e divulgação da música erudita, 
bem como de formação profissionalizante de novos músicos, apoia financeiramente 
a criação ou desenvolvimento de orquestras de âmbito regional.  

Artigo 2.º 

Concessão de apoio financeiro 



 
245 

1 - O apoio financeiro às orquestras regionais é atribuído mediante concurso anual 
de âmbito nacional.  

2 - Ao concurso não se podem candidatar entidades sediadas nos municípios que 
integram as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto ou de cujos corpos sociais 
constem câmaras municipais pertencentes àquelas áreas.  

3 - Por despacho do membro do Governo responsável pela área da cultura podem 
ser excluídos do âmbito do concurso outros municípios ou distritos em cuja área já 
existam orquestras regionais.  

Artigo 3.º 

Natureza do apoio financeiro 

1 - O apoio financeiro às orquestras regionais consiste num incentivo pecuniário, a 
fundo perdido, a conceder por um período de dois anos.  

2 - O montante máximo do incentivo é fixado, antes de cada concurso, por despacho 
do membro do Governo responsável pela área da cultura.  

3 - O incentivo a conceder não pode exceder, em qualquer caso, 80% das despesas 
elegíveis da orquestra.  

4 - Consideram-se despesas elegíveis, para os efeitos do presente despacho, os 
encargos com instalações, pessoal e gastos administrativos correntes.  

5 - As despesas de produção, nomeadamente publicidade, programas, 
deslocações, alojamento, aluguer de salas e aquisição de serviços, não são 
elegíveis para determinação do montante do incentivo.  

Artigo 4.º 

Renovação do apoio financeiro 

1 - As entidades já contempladas em concurso anterior podem candidatar-se a novo 
apoio por igual período de dois anos.  

2 - O montante máximo do incentivo é igual a metade do fixado no despacho a que 
se refere o n.º 2 do artigo anterior, não podendo exceder 40% das despesas 
elegíveis.  
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3 - O apoio financeiro prestado no âmbito do presente diploma não pode ser objecto 
de segunda renovação.  

CAPÍTULO II 

Concurso 

SECÇÃO I 

Processo de candidatura 

Artigo 5.º 

Candidatos 

1 - Podem candidatar-se ao concurso de apoio às orquestras regionais quaisquer 
entidades dotadas de personalidade e capacidade jurídica, independentemente da 
sua natureza e da forma jurídica que adoptem.  

2 - Constitui requisito de admissão ao concurso a inclusão de, pelo menos, cinco 
câmaras municipais nos corpos sociais da entidade candidata.  

3 - As candidaturas podem igualmente ser apresentadas em nome de entidades 
formalmente não constituídas, tendo, neste caso, de ser subscritas por todas as 
pessoas, singulares ou colectivas, que se propõem integrar a entidade candidata.  

4 - No caso previsto no número anterior, a entidade candidata procederá à 
regularização da sua situação no prazo de 30 dias a contar da data da notificação 
a que se refere o n.º 3 do artigo 21.º  

Artigo 6.º 

Candidaturas 

1 - A candidatura à concessão de apoio financeiro é formalizada através da 
apresentação de um projecto da orquestra regional, do qual constam os seguintes 
elementos:  

a) Caracterização genérica do projecto; 

b) Estudo da viabilidade económico-financeira; 
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c) Instalações; 

d) Composição da orquestra; 

e) Direcção da orquestra; 

f) Programação; 

g) Projecto de formação e sensibilização; 

h) Regulamento da orquestra. 

2 - O processo de candidatura é instruído ainda com os seguintes documentos: 

a) Cópia dos estatutos ou respectivo projecto da entidade candidata; 

b) Documentos comprovativos da existência de recursos financeiros próprios, na 
parte não coberta pelo apoio financeiro solicitado ou pelas receitas correntes;  

c) Cronograma financeiro dos pagamentos parcelares do incentivo solicitado. 

Artigo 7.º 

Caracterização genérica do projecto 

A caracterização genérica do projecto deve incluir a apresentação da filosofia e 
objectivos que norteiam a actividade da orquestra, a descrição resumida do 
projecto, bem como o montante do incentivo bienal pretendido, dentro dos limites 
fixados nos artigos 3.º e 4.º  

Artigo 8.º 

Estudo de viabilidade económico-financeira 

1 - O estudo de viabilidade económico-financeira deve abranger os cinco anos 
subsequentes ao ano económico em que é apresentada a candidatura.  

2 - Na elaboração do estudo podem ser tomados em conta os eventuais incentivos 
a obter nos termos do presente despacho.  

3 - Do estudo devem constar, especificamente, a estrutura e natureza previsíveis 
das receitas e despesas, fixas ou variáveis, e dos investimentos, bem como uma 
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memória justificativa das evoluções, positivas ou negativas, que forem 
apresentadas.  

Artigo 9.º 

Instalações 

1 - Os candidatos devem proceder à descrição pormenorizada das instalações de 
que dispõem ou de que virão a dispor, apresentando, se possível, as respectivas 
plantas ou projectos e indicando a que título as ocupam.  

2 - Da candidatura deve ainda constar a indicação de outras infra-estruturas 
existentes ou a construir na região onde se encontra sediada a orquestra 
susceptíveis de serem por esta utilizadas nas suas produções, com indicação da 
respectiva natureza e lotação.  

Artigo 10.º 

Composição da orquestra 

1 - A orquestra é composta por um mínimo de 13 músicos titulares de carteira 
profissional emitida por entidade legalmente competente, dos quais apenas 15% 
poderão ser nacionais de países terceiros à Comunidade Económica Europeia.  

2 - O projecto de candidatura deve especificar o número de músicos, por 
instrumento, que compõem a orquestra.  

Artigo 11.º 

Direcção da orquestra 

1 - O projecto deve mencionar a identidade do maestro titular da orquestra, tendo 
em atenção a impossibilidade de este exercer idênticas funções noutras 
orquestras.  

2 - O maestro titular participa obrigatoriamente na selecção do repertório, 
programas e solistas.  

3 - Os candidatos devem ainda apresentar a estrutura da direcção e gestão da 
orquestra, definindo as respectivas competências.  
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Artigo 12.º 

Programação 

1 - A candidatura deve conter o número mínimo de produções a que os concorrentes 
se obrigam, bem como a descrição da natureza das obras a apresentar.  

2 - A programação deve referir especificamente uma quota de obras de 
compositores portugueses, ficando a orquestra obrigada ao seu cumprimento.  

Artigo 13.º 

Projecto de formação 

1 - O projecto de formação a apresentar pelos candidatos deve descrever as 
modalidades e condições da formação a ministrar, constituindo factores de 
valorização da candidatura:  

a) A articulação com estruturas formais de ensino, através da criação de uma escola 
de música ou da ligação com estabelecimentos de ensino existentes na região;  

b) A existência de um corpo de músicos estagiários, o qual não pode exceder 25% 
do efectivo profissional da orquestra.  

2 - O corpo de estagiários a que se refere a alínea b) do número anterior pode ser 
constituído por:  

a) Músicos detentores de habilitação académica completa, cujo estágio não pode 
ultrapassar um ano de duração;  

b) Alunos das escolas de música que possuam, no mínimo, o 8.º grau completo. 

3 - O regulamento de estágio estabelece normas que garantam a compatibilização 
com a vida escolar e dispõe, nomeadamente, sobre os processos de selecção e a 
remuneração ou compensação de despesas dos estagiários.  

Artigo 14.º 

Programas de sensibilização 
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As candidaturas devem prever a produção de programas de divulgação e 
sensibilização destinadas preferencialmente ao público jovem, nomeadamente em 
idade escolar.  

Artigo 15.º 

Regulamento 

1 - O projecto de regulamento dispõe sobre as normas de funcionamento da 
orquestra, os métodos de selecção dos músicos, quando existam, e o respectivo 
regime de trabalho.  

2 - O regime de trabalho dos músicos deve subordinar-se à necessidade de 
assegurar a qualidade e constância das prestações orquestrais.  

Artigo 16.º 

Cronograma financeiro 

1 - O cronograma financeiro contém a previsão dos montantes a receber 
trimestralmente pela entidade promotora, em função das despesas previsíveis com 
o desenvolvimento do projecto.  

2 - A data de referência para a elaboração do cronograma é o dia 1 do 4.º mês 
subsequente ao da abertura do concurso.  

SECÇÃO II 

Decisão do concurso 

Artigo 17.º 

Apreciação das candidaturas 

1 - Os projectos de candidatura são apreciados por um júri constituído para o efeito.  

2 - São critérios gerais de apreciação das candidaturas o impacte regional e a 
qualidade do projecto, o seu contributo para a divulgação cultural na região numa 
perspectiva de custo/benefício, a existência efectiva ou potencial de recursos e 
infra-estruturas locais que confiram credibilidade ao projecto e ainda a sua 
viabilidade económico-financeira a médio prazo.  
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Artigo 18.º 

Verificação das candidaturas 

1 - São liminarmente rejeitadas as candidaturas apresentadas por entidades que 
não preencham os requisitos exigidos no presente despacho ou de cujo projecto 
não constem os elementos e documentos previstos nos artigos 6.º e seguintes.  

2 - A falta dos documentos a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 6.º 
pode ser suprida, através da sua entrega nos cinco dias subsequentes ao fim do 
prazo fixado para a apresentação das candidaturas.  

Artigo 19.º 

Graduação das candidaturas 

1 - Admitidas as candidaturas, o júri procede à sua avaliação, graduando-as por 
ordem do seu mérito relativo e fixando o montante do incentivo a conceder.  

2 - Salvo casos excepcionais devidamente fundamentados, e sem prejuízo do 
disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 3.º, o júri fica obrigado a proceder, atendendo à 
graduação estabelecida, à atribuição de incentivos de montante igual ao solicitado 
pelos candidatos, até à concorrência da verba global afecta ao respectivo concurso.  

3 - Resultando da aplicação do disposto no número anterior a existência de uma 
verba residual insuficiente para satisfação do montante solicitado pelo projecto de 
candidatura que se seguiria na ordem de graduação estabelecida, é o incentivo 
atribuído ao primeiro projecto que, na ordem fixada, solicite um montante igual ou 
menor ao da verba residual existente.  

4 - Se, apreciadas as candidaturas, o júri concluir pela sua desconformidade global 
com o disposto no presente despacho ou inadequação à prossecução dos 
objectivos fixados no artigo 1.º, pode o júri decidir pela não atribuição de quaisquer 
incentivos.  

5 - As decisões previstas no n.º 1 do artigo anterior e no presente artigo estão 
sujeitas a homologação do membro do Governo responsável pela área da cultura.  

Artigo 20.º 
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Composição do júri 

O júri é composto por cinco elementos, nomeados por despacho do membro do 
Governo responsável pela área da cultura.  

SECÇÃO III 

Norma processual 

Artigo 21.º 

Prazos 

1 - O concurso inicia-se pela publicação simultânea do respectivo aviso de abertura 
na 2.ª série do Diário da República e de anúncios em, pelo menos, dois jornais 
diários de grande circulação, um em Lisboa e outro no Porto.  

2 - O prazo para a entrega das candidaturas é de 45 dias a contar da data das 
publicações a que se refere o número anterior.  

3 - Nos 20 dias subsequentes, o júri procede à apreciação e decisão das 
candidaturas, a qual será notificada às entidades concorrentes no prazo de cinco 
dias a contar do despacho de homologação a que se refere o n.º 5 do artigo 19.º  

4 - O contrato de concessão de apoio financeiro é autorizado no prazo de 15 dias 
contados a partir da data da notificação a que se refere o número anterior ou do 
prazo de regularização prevista no n.º 4 do artigo 5.º  

CAPÍTULO III 

Execução do projecto 

Artigo 22.º 

Contrato de apoio financeiro 

1 - O montante do incentivo concedido e as obrigações específicas a que, nos 
termos do projecto de candidatura apresentado, a entidade promotora fica sujeita 
constam de contrato outorgado entre o Fundo de Fomento Cultural e a entidade 
titular da orquestra.  
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2 - Do contrato devem constar ainda as obrigações de conteúdo pecuniário 
judicialmente exigíveis a que, por motivo de incumprimento, a entidade promotora 
fica sujeita.  

3 - O contrato a que se refere o presente artigo é celebrado por escritura pública.  

Artigo 23.º 

Pagamento do incentivo 

1 - O pagamento do incentivo é efectuado em prestações trimestrais, ao longo do 
período de apoio financeiro.  

2 - A entidade promotora tem direito à percepção de um adiantamento de montante 
equivalente a 20% do incentivo global concedido.  

3 - O valor dos pagamentos trimestrais é calculado com base nas despesas 
elegíveis efectivamente realizadas no trimestre a que se reportam, de acordo com 
as seguintes regras:  

a) O valor de cada pagamento não pode exceder 80% das despesas efectivamente 
realizadas nem 10% do montante global do incentivo;  

b) A variação do valor da prestação trimestral não pode exceder em 5% o montante 
previsto no cronograma financeiro a que se refere o artigo 16.º;  

c) Ao valor de cada pagamento, calculado nos termos do presente número, é 
deduzida a importância de 20%, correspondentes à reintegração do adiantamento.  

4 - Para cômputo das despesas realizadas, deve a entidade promotora proceder à 
entrega dos respectivos documentos comprovativos nos 15 dias subsequentes ao 
fim do trimestre a que respeitam.  

5 - O pagamento da prestação é efectuado no prazo de 30 dias a contar da data 
fixada no número anterior.  

Artigo 24.º 

Controlo financeiro e avaliação cultural 
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O controlo da execução financeira dos projectos aprovados e a verificação do 
cumprimento dos objectivos culturais pelos mesmos prosseguidos incumbe a uma 
comissão de controlo, que funciona na dependência directa do membro do Governo 
responsável pela área da cultura.  

Artigo 25.º 

Controlo financeiro 

1 - O controlo financeiro da execução do projecto é efectuado através de relatórios 
a apresentar pelas entidades promotoras, os quais acompanham a entrega dos 
documentos referidos no n.º 4 do artigo 23.º  

2 - As entidades promotoras ficam ainda obrigadas a, em qualquer momento, 
fornecer todos os elementos contabilísticos que lhe sejam solicitados pela comissão 
de controlo.  

Artigo 26.º 

Avaliação cultural 

1 - As entidades promotoras ficam obrigadas a apresentar, semestralmente, à 
comissão de controlo, relatório detalhado da respectiva actividade cultural, do qual 
conste:  

a) O número de espectáculos efectuados no período a que reporta o relatório, a 
designação das localidades em que os mesmos tiverem lugar e os níveis de 
audiência registados;  

b) A referência das obras e compositores interpretados; 

c) Os elementos caracterizadores das actividades de sensibilização cultural e de 
formação desenvolvidas durante esse período;  

d) Outros elementos que a entidade considere relevantes para a apreciação da 
eficácia do cumprimento dos objectivos culturais que se propôs prosseguir.  

2 - Constituem elementos caracterizadores das actividades referidas na alínea c) 
do número anterior, designadamente:  
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a) Os programas e locais onde se concretizaram as acções de sensibilização 
previstas no artigo 14.º deste diploma;  

b) Os tipos e modalidades de formação adoptados e respectivos programas e 
duração;  

c) O número de formandos abrangidos por cada acção; 

d) O número de músicos da orquestra envolvidos em actividade de docência e o 
local onde exercem essa actividade;  

e) Os indicadores e resultados finais obtidos na avaliação das acções de 
sensibilização e de formação realizadas.  

3 - Do primeiro relatório semestral elaborado pelas entidades promotoras nos 
termos do n.º 1 do presente artigo deve constar ainda:  

a) Planta ou projecto das instalações definitivas da orquestra, quando não haja sido 
apresentado nos termos do n.º 1 do artigo 9.º;  

b) Documentos que titulem os acordos celebrados com escolas de música, se, nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º, a entidade promotora optou, no seu 
projecto de candidatura, por essa forma de articulação.  

4 - A entidade promotora fica ainda obrigada, sempre que solicitada, a entregar à 
comissão de controlo todos os elementos relativos ao seu desempenho cultural, 
independentemente das avaliações ordinárias previstas nos números anteriores.  

Artigo 27.º 

Comissão de controlo 

1 - A comissão de controlo é nomeada pelo membro do Governo responsável pela 
área da cultura, por períodos de três anos, e tem a seguinte composição:  

a) Um representante do Fundo de Fomento Cultural, que preside; 

b) Dois representantes da Direcção-Geral de Acção Cultural. 



 
256 

2 - A comissão de controlo pode solicitar aos serviços competentes o apoio técnico 
que repute conveniente para o correcto exercício das funções previstas nos artigos 
24.º a 26.º  

3 - Compete à Direcção-Geral de Acção Cultural assegurar o apoio logístico 
necessário ao funcionamento da comissão de controlo.  

Artigo 28.º 

Rescisão por incumprimento 

1 - O não cumprimento pelas entidades promotoras dos objectivos culturais e 
financeiros a que estão legal ou contratualmente obrigadas constitui motivo de 
rescisão do contrato de apoio financeiro, nos termos e com as consequências 
previstas no presente despacho.  

2 - Compete à comissão de controlo, atendendo à gravidade e possibilidade de 
resolução dos factos que deram origem ao incumprimento, propor ao membro do 
Governo responsável pela área da cultura a suspensão temporária do apoio 
financeiro ou a rescisão do contrato.  

3 - O regime e o prazo da suspensão temporária são definidos pela comissão de 
controlo e a sua não observância obriga à rescisão do contrato.  

Artigo 29.º 

Consequências da rescisão 

1 - Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que ao caso couber, a rescisão 
do contrato implica a reposição pela entidade promotora de todos os pagamentos 
efectuados até à data.  

2 - A rescisão do contrato acarreta igualmente a impossibilidade definitiva de a 
entidade promotora se candidatar a novos apoios no âmbito do presente despacho 
e de beneficiar de quaisquer apoios públicos estatais, seja qual for a sua forma, por 
um período de três anos.  

CAPÍTULO IV 

Disposição transitória 
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Artigo 30.º 

Incentivo máximo em 1992 

O montante máximo do incentivo bienal a que se refere o n.º 2 do artigo 3.º é fixado, 
por candidatura, para o concurso a realizar no ano de 1992, em 200000 contos. 
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Anexo 19: Motivação pessoal 
 

 


