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RESUMO 

 

 

 O presente trabalho objetiva demonstrar as relações de serviço no 

atendimento na Fonoteca da Casa de Cultura Villa Maria. Em conjunto com gosto 

musical dos usuários/ouvintes e sua interação com o espaço público cultural, 

resultado da descrição densa retrospectiva das experiências dos usuários/ouvintes e 

suas percepções da cultura musical. Uma análise da relação do espaço público 

cultural em propiciar um determinado modo de vida em torno da arte, no caso em 

especial a música, aos usuários/ouvintes. Foi possível perceber o quanto o espaço 

cultural pôde propiciar uma mudança no modo de vivenciar a arte musical, onde 

fatores pragmáticos estão presentes a todo o momento, a redefinir e reordenar o 

modo de vida das pessoas.  

 A contribuição deste trabalho está na importância de conhecer os agentes 

que ajudaram a formar a cidade de Campos dos Goytacazes, através de uma 

vertente diferenciada e pouco explorada, que vem a ser as relações de serviço no 

espaço público de divulgação cultural e do gosto musical. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE : Relações de Serviço; Usuários; Gosto Musical; Espaço 

Cultural; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 

 The present work aims to demonstrate the service relations in the service of 

the Fonoteca section of Casa de Cultura Villa Maria. The musical taste of the users/ 

listeners and their interaction with the public cultural space, result of the dense 

description of the experiences of the users/listeners and the perception of the music. 

It was possible to perceive how much the cultural space can propitiate a change in 

the way of experiencing the musical art. Where pragmatic factors are present at all 

times, to redefine and reorder people's way of life. In the search to understand the 

relation of the public cultural space in propitiating a certain way of life around the art, 

in the case the music, to the users. 

 The contribution of this work is the importance of knowing the agents who 

helped to form the city of Campos dos Goytacazes, through a differentiated and little 

explored aspect, that comes to be the relations of service in the public space of 

cultural divulgation and the musical taste. 
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INTRODUÇÃO  

 

 A Casa de Cultura Villa Maria, órgão cultural da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro, UENF, completou 24 anos de existência neste mês 

de dezembro de 2017. Vários seguimentos culturais de propósitos diferenciados 

foram criados neste período: setor de música (Fonoteca); setor de audiovisual 

(Videoteca); setor de leitura de livros literários, jornais e periódicos (Sala de Leitura); 

Coral; setor de suporte a professores de arte (Arte na Escola); setor de Restauração 

de livros; Laboratório Fotográfico; Curso de informática e outros.  

 A Fonoteca, sendo o setor responsável pela difusão e entretenimento da 

cultura musical da Casa de Cultura Villa Maria, teve importante êxito na execução do 

seu projeto inicial. Foi responsável pela realização de palestras, cursos e eventos 

musicais memoráveis, que trouxeram visibilidade cultural a cidade de Campos. E 

principalmente, manteve-se aberto ao público para atendimento diário em audições 

individuais para os usuários/ouvintes durante o período de 17 anos, entre 1993 à 

2010. Disponibilizando um acervo grandioso e variado de fonogramas, que fora 

adquirido principalmente por pequenas doações dos próprios usuários/ouvintes ao 

longo dos anos, além de produções fonográficas próprias dos eventos organizados 

pelo setor e pequenas aquisições. Ao todo seu acervo até 2010 ultrapassava 15 mil 

obras, entre LPs, Mini Lps, K7s, DATs, Mini CDs, VHSs, CDs, DVDs.  

O acervo da Fonoteca é constituído por uma diversidade musical que propicia 

ao público a oportunidade de conhecer uma grande variedade de ritmos e gêneros 

musicais. Entre eles música popular, reggae, folk, country, rock’n roll, pop, jazz, 

blues, choro, samba, pagode, sertanejo, vocal, gospel, música antiga, medieval, 

renascentista, clássica, erudita e muitos outros.  

 Hoje, transformado em Núcleo de Pesquisa e Documentação Musical, se 

mantém aberto ao público pesquisador, com um acervo de mais de 17 mil obras 

disponível. Além do atendimento a pesquisa, mantém continuidade do processo de 

digitalização do acervo analógico, atualização dos catálogos, entre outras atividades 

inerentes ao setor. Porém, não mais realiza atendimento diário de audições 
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individuais, nos moldes descritos na formulação do projeto da Casa de Cultura Villa 

Maria, idealizado por José Américo Motta Pessanha1 em 1993. 

 O setor da Fonoteca conservou seus dados de atendimento das audições 

individuais e de pesquisa, que possibilita assim uma análise apurado dos seus 

usuários/ouvintes. É importante colocar que durante estes 17 anos de atendimento 

diário, de 1993 a 2010, os usuários/ouvintes respondiam a um questionário de 

atendimento, que eram transformados em cadastro, totalizando neste período 

126.220 cadastros realizados. Este cadastro buscava, a princípio, a geração de 

relatório de atendimento ao público da Fonoteca. Mas sua abrangência com dados 

que relaciona informações categóricas variadas como: idade; gênero; formação; 

cidade; bairro; interprete; gênero musical; ritmo; entre outros, se faz um vasto 

material de pesquisa.  

 Junto a estes dados qualitativos de atendimento, acrescido de uma descrição 

densa retrospectiva (GEERTZ, 2008) realizada durante 10 anos de trabalho com 

atendimento ao usuário/ouvinte, finalizada em 2010, quando da interrupção das 

atividades de atendimento das audições individuais, devido à interdição do primeiro 

pavimento do prédio principal da Villa Maria, onde se localizava o setor de 

atendimento da Fonoteca, que obrigou a suspensão deste serviço. 

 Também, se faz necessário uma pesquisa sobre à Casa de Cultura Villa 

Maria, pois durante todo o período de sua existência, 24 anos, poucos trabalhos de 

relevância acadêmica como Centro Cultural de difusão da cultura na cidade de 

Campos dos Goytacazes foi elaborado. O recorte da análise somente de um 

determinado seguimento de atendimento, no setor da Fonoteca, se faz necessário 

devido ao grande volume de dados existentes. Não menos importante, os diversos 

outros serviços oferecidos ao público em geral pela Villa Maria estão à espera de 

futuros trabalhos que venham resgatar sua importância para a difusão de 

conhecimento e produção cultural para a nossa região.  

 O presente trabalho objetiva apresentar as relações de serviço (JOSEPH, 

1992) no atendimento do setor da Fonoteca da Casa de Cultura Villa Maria, o gosto 

musical dos usuários/ouvintes e sua interação (GOFFMAN, 2012) com o espaço 

público cultural, resultado das observações etnográficas realizadas durante o 
                                                                 
1
  José Américo Motta Pessanha foi professor de filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fundação 

Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e foi Diretor do Centro Cultural de São Paulo. 
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período que trabalhei no atendimento das audições individuais do Setor. Na busca 

de entender a relação do espaço público cultural em propiciar um determinado modo 

de vida em torno da arte, no caso especial a música, aos usuários/ouvintes.  

 Como dito anteriormente, a Villa Maria completou 24 anos de existência em 

dezembro deste ano de 2017. Mas neste trabalho, que busco uma análise 

etnográfica das relações de serviço do atendimento do setor da Fonoteca, o recorte 

temporal foi a partir do ano que iniciei o atendimento aos usuários/ouvintes para 

audições individuais, em 2000, até a interrupção dos trabalhos de atendimento das 

audições em 2010, devido à interdição do primeiro pavimento do prédio principal, 

onde se localizava o setor de atendimento da Fonoteca, que obrigou a suspensão 

deste serviço.  

 Cabe salientar, que várias atividades, como a digitalização do acervo 

analógico, reconfiguração dos catálogos, atendimento a pesquisadores, realização 

de pesquisas solicitadas por escolas, entre outros serviços seguiram normalmente. 

Informo que limitei a descrição das atividades no ano de 2010 por se tratar de um 

marco delimitador na Villa Maria. O antes e depois desta data seguem patrões 

incompatíveis de descrição em conjunto. Mais que uma ruptura, o ano de 2010, 

representou o início de uma nova fase para a Villa Maria, e neste sentido, não será 

tratado aqui, por não ser o objeto deste trabalho.  

 A contribuição deste trabalho está na importância de conhecer os agentes 

que ajudaram a formar a cidade de Campos dos Goytacazes, através de uma 

vertente diferenciada e pouco explorada, que vem a ser as relações de serviço sobre 

o espaço público de divulgação cultural e o gosto musical. 
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1- A FORMAÇÃO DA CASA DE CULTURA VILLA MARIA  

 

 A Casa de Cultura Villa Maria, órgão cultural da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro, UENF, completou 24 anos de existência neste mês 

de dezembro de 2017. Situada em uma área privilegiada da Cidade de Campos dos 

Goytacazes, ao lado de bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico do 

Estado do Rio de Janeiro (o Liceu de Humanidades e o Jardim do Liceu) e do prédio 

do antigo Fórum Nilo Peçanha, em que, atualmente, funciona a Câmara de 

Vereadores. Formando assim, um quadrilátero de grande importância histórico 

cultural para a cidade.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Villa Maria, construção datada de 1918 em estilo eclético é, por sua 

imponência, uma atração à parte para aqueles que passam pelos jardins do Liceu. O 

Palacete, com 811 m², no meio de um jardim de 6.525 m², conforme mostram as 

figuras 01 e 02, era propriedade do industrial Atilano Crisóstomo de Oliveira, 

proprietário de várias usinas na região, que o construiu para presentear a Dona 

Maria Queiroz de Oliveira, sua esposa, que era carinhosamente chamada de 

Finasinha por ter nascido em dia de finados. O casal teve uma filha, Alice Queiroz de 

Oliveira, que não deixou descendente. O senhor Atilano faleceu em 1942, a filha 

Figura 01: Foto com vista aérea da Casa de Cultura Villa Maria. Fonte: Acervo da CCVM. 
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veio a óbito em 1969 e com a morte de Dona Finazinha em 1970, o Palacete ficou 

abandonado, sendo depredado e saqueado até 1979, quando da transferência da 

prefeitura para o local. Durante treze anos, entre 1979 e 1992 o palacete da Villa 

Maria foi sede da Prefeitura Municipal de Campos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No testamento, Dona Finazinha destinava o palacete, com todos os seus 

pertences, para a primeira Universidade que fosse instalada na cidade e, enquanto 

esta não existisse, poderia ficar sob responsabilidade da prefeitura, conforme trecho 

do seu testamento que se segue. 

[...]Deixo também para a Prefeitura Municipal minha residência 

à rua Baronesa da Lagoa Dourada, n° 234, nesta cidade com 

todos os respectivos terrenos, para a instalação da sede de 

uma Universidade nesta cidade, sendo fiduciária minha filha 

Alice Queiroz d’Oliveira, enquanto viver, mas passando a plena 

propriedade do referido imóvel à Prefeitura Municipal de 

Campos, para aplicação exclusivamente no aludido fim, sob a 

fiscalização de meu testamenteiro, a quem caberá sempre 

decidir quanto a boa aplicação deste legado nas finalidades 

que ora lhe atribuo.[...]2 

 

                                                                 
2
  Testamento de D. Maria de Queiroz de Oliveira, p.12. Cópia disponível na Casa de Cultura Villa Maria. 

Figura 02: Foto da Casa de Cultura Villa Maria. Fonte: Acervo da CCVM. 
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 No início dos anos 1990, foi aprovada a construção da primeira Universidade 

na cidade de Campos. De acordo com Smideller (2013), a chegada da Universidade 

Estadual do Norte Fluminense em Campos ocorreu após a mobilização da 

sociedade campista, que conseguiu incluir uma emenda popular à Constituição 

Estadual de 1989 prevendo a criação da UENF. A existência de uma universidade 

no município era motivo de anseia da sociedade campista a décadas. Já em 1936 

com a publicação do livro “Universidade de Campos – sugestões para sua 

organísação”, de Theobaldo Miranda Santos, demonstrava o quanto o tema era 

motivo de debates entre a sociedade, associações, entidades organizadas e 

lideranças políticas ao longo dos anos.  

 Segundo Smideller (2013), a idealização e implementação da futura 

universidade ficou a cargo do professor Darcy Ribeiro, criador e primeiro reitor da 

Universidade de Brasília (UNB) e também reconhecido por vários trabalhos em 

outras universidades espalhadas por diversos países da América Latina e África, 

como Costa Rica, Argélia, Uruguai, Venezuela e Peru. Ao pensar a UENF, Darcy 

Ribeiro se impôs o desafio de fazer da nova universidade seu maior projeto. 

Propondo-se implantar uma universidade focada na pesquisa e capaz de atuar nas 

fronteiras do conhecimento. 

[...] Cercou-se de pensadores renomados para elaborar o 

projeto e apresentou-o como a “Universidade do Terceiro 

Milênio”. […] Darcy Ribeiro fez da UENF a primeira 

universidade do país a exigir que todos os professores 

tivessem doutorado e deu ênfase a pesquisa na pós-

graduação, transformando a Universidade numa das mais 

reconhecidas formadoras de cientistas no país. (SMIDELLER, 

2013, p. 24 e 25) 

 

 A Casa de Cultura Villa Maria foi também idealizada por Darcy Ribeiro e teve 

José Américo Motta Pessanha como responsável pela elaboração do projeto de 

funcionamento da Casa de Cultura. O projeto apresentava uma visão inovadora 

sobre cultura para a região. A proposta principal era baseada na mudança de 

pensamento trazida com o novo modelo de Universidade idealizado por Darcy 

Ribeiro. No projeto elaborado por Pessanha, o conceito de cultura adotado buscava 

trabalhar com o pensamento, a crítica, a investigação, a ciência e a tecnologia, sem 
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deixar de lado a imaginação, a criatividade e a memória. Buscava uma mudança de 

foco de um aprendizado tecnicista, “um aprendizado somente prático, que não está 

preocupado com o pensamento, a reflexão, o conhecimento”, para um aprendizado 

também humanista. De acordo com Pessanha,  

[...]. Ao mesmo tempo, da necessidade de corrigir as 

tendências tecnicistas que abandonando a tradição humanista 

formam profissionais e cidadãos pela metade, extremamente 

competentes numa área específica, mas incapazes de 

compreender a realidade que os cerca, o mundo e a época em 

que vivem. (PESSANHA, 1993, v.3, P. 179) 

  

 Embasado na diversidade cultural, o projeto da Casa de Cultura Villa Maria 

abrangia os diversos tipos de manifestações de linguagens culturais, sem perder o 

foco, que era a excelência. Buscando principalmente o “aprimoramento do público, 

para que possa ingressar nos patamares mais avançados do conhecimento, da arte 

e da expressão cultural.” (PESSANHA, 1993, p. 181). Desta forma, almejava ampliar 

o senso crítico da população campista, ajudando a promover a cultura, e 

desconstruindo os estigmas sobre ela (GOFFMAN, 2013). 

 No projeto, percebe-se uma preocupação em alinhar e coordenar todos os 

setores em torno de um mesmo objetivo, mesma sintonia, por meio de um trabalho 

interdisciplinar, inclusive na construção de acervo, visando um resultado de impacto 

e com maior envolvimento da população. Essa meta era considerada fundamental 

para que aquele espaço realmente se tornasse um espaço alternativo, com o nível 

de excelência para chegar onde se pretendia, e diz respeito à qualidade do que vai 

ser adquirido para ser oferecido aos usuários/frequentadores do espaço. “A seleção 

desse acervo abrange a biblioteca, videoteca e fonoteca. A estratégia escolhida foi 

não privilegiar 1) nem o elitismo, 2) nem o censura ideológica” (PESSANHA, 1993, 

p. 186).  

 As propostas apresentadas no projeto são bem distantes do modelo de 

cultura que era oferecido à sociedade brasileira. Uma cultura de massa e de 

consumo, difundida com o apoio dos meios de comunicação. A preocupação no 

projeto da Casa de Cultura não era oferecer o que estava na moda, mas sim 

produtos de qualidade, como explica Pessanha (1993). 
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[...]. Quebrar ou contrariar esse circuito subliminarmente 

autoritário e dominador – “produto cultural” / publicidade / 

demanda / consumo – parece-me um dos trabalhos mais 

importantes de uma política cultural comprometida com as 

idéias de desalienação, cidadania, liberdade e democracia 

efetiva. (PESSANHA, 1993, v. 3, p.187) 

 

 No projeto, as instalações pretendidas para a Casa de Cultura Villa Maria 

eram, segundo Pessanha: uma midiateca (formada por videoteca, fonoteca e 

biblioteca); laboratório de línguas; centro de memória; núcleo de capacitação em 

informática; softwarehouse pública3, unidade de editoração eletrônica; unidade de 

desenvolvimento de multimídia; ilha de edição de vídeo e ateliês de arte. A proposta 

cultural da Casa de Cultura, longe de ser uma proposta elitista, incentiva a busca 

pela qualidade, pela ousadia, pela criatividade, pelas experiências proporcionadas. 

Um espaço que possa ser utilizado para convivência, estudo, conversas, 

discussões, construção de conhecimento e um espaço de trocas de conhecimentos. 

 No dia 08 de dezembro de 1993 foi finalmente cumprido o testamento de 

Dona Finasinha, seu palacete foi entregue à UENF para cumprir sua destinação 

cultural. Era inaugurada então a Casa de Cultura Villa Maria, 23 anos após o 

falecimento de sua doadora. Segue na figura 03 o panfleto de inauguração 

amplamente distribuído na cidade e região.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3
  Termo utilizado no livro: PESSANHA, José Américo Motta. Casa de Cultura Villa Maria. In: RIBEIRO, D. ET all. 

Universidade do 3° Milênio. V,3. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense, 1993. P. 189. 

Figura 03: Foto do panfleto de inauguração da Casa de Cultura Villa 
Maria. Fonte: Acervo da CCVM. 
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 A Casa de Cultura Villa Maria destinava-se a um público bastante 

diversificado, à criança, ao jovem adolescente, ao adulto e ao idoso. E também 

diferenciado em sua formação/informação: artistas, estudantes, intelectuais, 

professores, acadêmicos, leigos e populações carentes. Com este projeto cultural, 

trouxe a ampliação da oferta de oportunidade de aperfeiçoamento de artistas da 

região, bem como de outros profissionais. Cursos, oficinas, encontros, palestras, 

seminários nas áreas do Teatro, Dança, Cinema, Artes Plásticas, Cultura Popular, 

Música e Literatura, entre outros, foram oferecidos gratuitamente a população em 

geral.  

 Chegou alcançar um público anualmente estimado de mais de 30.000 

pessoas interessadas na proposta de cultura enquanto projeto pedagógico. Nesta 

mesma perspectiva, a cultura, enquanto modo de vida, também foi caminho por 

onde esta comunidade pode consolidar suas conquistas e lançar-se a novos 

desafios. Para tanto a Villa Maria voltou-se, em especial, para produções culturais 

que trouxeram à marca do novo, da pesquisa de linguagem, que não se encontrava 

facilmente nos meios de comunicação, oferecendo serviços que atendiam às 

necessidades de lazer, cultura e informação a população em geral. 

 Durante os primeiros 17 anos de existência como Casa de Cultura, de 1993 à 

2010, vários seguimentos culturais de propósitos diferenciados foram criados e que 

buscaram trabalhar em conjunto em determinados períodos: setor de música 

(Fonoteca); setor de audiovisual (Videoteca); setor de leitura de livros literários, 

jornais e periódicos (Sala de Leitura); Coral; setor de suporte a professores de arte 

(Arte na Escola); setor de Restauração de livros; Laboratório Fotográfico; Curso de 

informática e outros.   
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2- A FONOTECA COMO DIFUSORA DA CULTURA MUSICAL  

 

 A Fonoteca, sendo o setor responsável pela difusão e entretenimento da 

cultura musical na Casa de Cultura Villa Maria, teve importante êxito na execução do 

seu projeto inicial. Sendo coordenado pelo professor Vicente Rangel4 e pela 

professora Vânia Ventura5, que participaram da implementação do projeto da Casa 

de Cultura ao lado de Darcy Ribeiro e José Américo Pessanha, foi um setor inovador 

e extremamente desafiador, pois existiam poucas e raras referências. Em entrevista, 

informaram que existiam na época alguns projetos semelhantes, somente nas 

cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, mas com diferencial de serem voltados à 

pesquisa musical e não ao atendimento individual de audição musical como 

instalado na Fonoteca.  

 O projeto seguido para a Fonoteca tinha o propósito de levar aos 

usuários/ouvintes fácil acesso a maior quantidade de gênero musical possível, sem 

distinção de ritmo. Para essa empreitada, o primeiro acervo adquirido pelo setor foi 

através do próprio Darcy Ribeiro que disponibilizou uma coleção de 500 volumes de 

vários interpretes nacionais e internacionais, em formato DAT, que possibilitou o 

início das primeiras audições.  

 A prática de doação de fonogramas foi adotada por diversas pessoas, sendo 

importante citar a família de Amador Pinheiro da Silva6, responsável pela primeira 

                                                                 
4
  Professor Vicente Rangel, autor de Recortes da memória musical de Campos, livro publicado em 1992, deve sua 

formação musical básica ao Conservatório de Música de Campos, tendo efetuado igualmente vários cursos de 
aperfeiçoamento e pós-graduação nas áreas de Educação Musical e Artística, Regência Coral e Musicologia. Licenciado em 
Letras pela Faculdade de Filosofia de Campos, onde lecionou por mais de 15 anos consecutivos, exerceu ainda o magistério 
musical no Instituto de Educação “Prof. Aldo Muylaert”, no Conservatório de Música de Campos e na antiga Escola Técnica 
Federal de Campos (depois CEFET e hoje IFF). Idealizador e co-organizador da Semana da Memória Musical de Campos em 
1991, é membro da Diretoria do Orfeão de Santa Cecília-Centro de Cultura de Campos, tendo instituído e coordenado, por 
vários anos (ao lado da Profª. Vania Ventura Barreto), a Fonoteca da Casa de Cultura Villa Maria da UENF. 
 
5
  Professora Vânia Ventura, diplomada pelo Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, no Rio de Janeiro, onde teve 

o privilégio de frequentar as aulas do maestro Villa-Lobos, após curso de Piano no tradicional Conservatório de Música de 
Campos, destacou-se na vida musical da cidade como emérita educadora e regente de conjuntos de percussão e canto 
orfeônico. Exerceu o magistério em Campos no Colégio Estadual Visconde do Rio Branco, no Colégio N. S. Auxiliadora, e 
sobretudo no Instituto de Educação de Campos, depois “Prof. Aldo Muylaert” e hoje ISEPAM (onde fundou o Conjunto de 
Percussão para professores e o Coral Infantil) e no Conservatório de Música de Campos (classes de Teoria e Solfejo, 
Percepção Musical e Harmonia). Dentre suas maiores contribuições à música de Campos, entretanto, figuram: a condução do 
afamado grupo coral Orfeão de Santa Cecília, em substituição ao seu fundador, Prof. Newton Périssé Duarte, e em seguida a 
fundação e direção do Coral Universitário da Faculdade de Filosofia de Campos, conjunto que realizou vários espetáculos de 
integração artística no meio universitário, notadamente na década de 1980. Pianista, pesquisadora musical e arranjadora coral, 
instituiu e coordenou, entre 1993 e 2008, a Fonoteca da Casa de Cultura Villa Maria da UENF, exercendo ainda o cargo de 
Diretora Artística do Orfeão de Santa Cecília-Centro de Cultura de Campos. 
 
6
 Amador Pinheiro da Silva foi fundador da Rádio Cultura de Campos, primeira rádio do Estado do Rio de Janeiro em 

1934. De acordo com a professora Vânia Ventura, ele reunia, nas décadas de 40 e 50, amigos artistas e intelectuais para ouvir 
música semanalmente em sua residência. Sua família fez a doação à Fonoteca daquele seu arquivo sonoro, de valor histórico 
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doação de discos recebida pela Fonoteca, num total de 1.835 exemplares. Seguindo 

o mesmo caminho, a família do professor José Américo Pessanha doou 393 discos, 

a família do tenor José Evergisto Gomes Neto doou 625 discos, a Rádio Litoral FM 

doou 1721 discos, a Rádio Atlântica FM doou 917 discos e o professor Antonio Abel 

González Carrasquilla doou 728 cd’s. Outras doações foram feitas por 

personalidades ligadas ao mundo das artes, como Anoeli Maciel, Ricardo Tacuchian, 

Austregésilo de Athayde, Cecília Conde, Isa Aguiar, Irema Barbeitas, entre muitos 

outros.  

 A relação dos doadores com a Fonoteca da Casa de Cultura Villa Maria, 

encontra-se associada à sociologia interacionista de Becker que considera o "mundo 

da arte" como algo construído pelos grupos artísticos participantes, uma cadeia de 

produção que compreende produtores, distribuidores (galerias, museus, televisão, 

rádio, centros culturais e outros) e consumidores das artes. Para ele a arte é fruto de 

uma ação coletiva. 

Todo o trabalho artístico envolve a atividade conjugada de um 

determinado número de pessoas. É devido a cooperação entre 

estas pessoas que a obra de arte que observamos ou 

escutamos acontece e continua a existir. […] As formas de 

cooperação podem ser efêmeras, mas na maioria dos casos 

transformam-se em rotinas e dão padrões de atividade coletiva 

aos quais podemos chamar mundos da arte. A existência de 

mundos da arte, bem como o fato de afetarem tanto a 

produção como o consumo das obras de arte, sugere uma 

abordagem sociológica das artes. Não se trata de uma 

abordagem cuja finalidade seja a de produzir juízos estéticos, 

[…]. (BECKER, 2008, p. 27). 

 

 Os amadores da música, no sentido utilizado por Hennion, se tornaram bem 

mais que simples usuários/ouvintes da Fonoteca, faziam questão de contribuir, cada 

vez mais, para a sua valorização e existência. Um bom exemplo estava na prática, 

cada vez mais crescente, de doações de discos e fitas por pessoas da comunidade 

em geral, empenhadas em contribuir para a qualidade do acervo da Fonoteca. 

Principalmente após a extensa campanha “Revivendo o Vinil”, realizada nos jornais 

                                                                                                                                                                                                        

considerável, devidamente acompanhado do armário em madeira de lei e da antiga eletrola de onde saíam os sons para 
deleite da confraria musical inventada por Amador. 
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e rádios da cidade, organizada pela Fonoteca em 1994, convidando a população a 

participar do enriquecimento do acervo musical da Casa de Cultura.  

 Seguindo o projeto cultural da Casa de Cultura Villa Maria, coube a Fonoteca 

a seleção de eventos musicais que trouxeram fama e reconhecimento à Casa, com 

eventos memoráveis. Durante anos a Villa Maria foi referência de divulgação de 

cultura na cidade, principalmente a cultura musical. Além da sala de audição, a 

Fonoteca, regularmente oferecia ao público eventos musicais nos jardins ou no 

auditório da Casa. Seguindo datas especiais ou agendamentos pontuais.  

 A Fonoteca promoveu diretamente mais de 160 eventos musicais, entre 

shows, recitais, conferências e cursos sobre música até o ano de 2010. Desde a 

inauguração em 1993 diversos interpretes ou grupos musicais apresentaram na 

Casa de Cultura Villa Maria, como Quarteto em Cy, Hermeto Pascoal, Água de 

Moringa, Avyadores do Brazyl, Luiz Melodia, Zezé Motta (figuras 4 e 5), Joyce 

Collins, Sebastião Tapajós, Conjunto Galo Preto, Wanda Eichbauer, Jodacil 

Damaceno, Grupo Be Happy, Quadro Cervantes, Rildo Hora, Mario Lago, Tim 

Rescala e muitos outros. 

 Além de eventos musicais, vários cursos da cultura musical foram 

organizados pela Fonoteca, entre os cursos podemos exemplificar os de Música 

Erudita Brasileira ministrado por Ricardo Tacuchian e o de Música Popular Brasileira, 

com o maestro Roberto Gnattali. Também diversas palestras foram oferecidas, como 

a do compositor Klécius Caldas, a do pesquisador Albino Pinheiro e a da educadora 

musical Cecília Conde. No Anexo I encontra-se uma cópia do folder da 

apresentação de Luis Melodia no aniversário de 2 anos da Casa de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Foto da apresentação da cantora Zezé Motta na 
Villa Maria. Fonte: Acervo Fonoteca. 

Figura 05: Foto do público na apresentação da cantora Zezé 
Motta na Villa Maria. Fonte: Acervo Fonoteca. 
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 Parcerias foram realizadas no intuído de produzir grandes congressos e 

encontros musicais, principalmente com o Orfeão de Santa Cecília7, onde se 

destaca o projeto Encontros com a Música I e II (uma série de conferências 

ilustradas, realizadas por pesquisadores da música). Outros projetos frutos de 

parcerias foram Uni-Villa, Músicos e Depoimentos, Resgate da Memória Musical de 

Campos (com 32 eventos que visavam resgatar a história musical da cidade, 

mediante apresentações públicas), e muitos outros.  

 Buscando um trabalho interdisciplinar entre vários setores da Casa de Cultura 

Villa Maria, proposto por José Américo Pessanha, durante quase uma década, as 

programações, divulgadas em folders semanais, foram organizadas de modo que 

todos os setores estariam envolvidos em torno de determinada temática previamente 

selecionada, seguindo datas especiais ou calendário organizado pela Casa de 

Cultura. Tiveram um período de revitalização nos anos de 2004 à 2007, inclusive em 

formato digital na página da Villa Maria na internet, já desativada.  

 Ainda dentro do viés do trabalho interdisciplinar, neste período de 

revitalização tivemos a “Rádio Web Villa Maria”, uma parceria entre o Setor de 

Informática e a Fonoteca, que proporcionava aos ouvintes da rádio um acervo 

selecionado de músicas de domínio público e palestras. Além do catálogo de 

músicas, junto o de todos os setores da Casa, disponíveis para consultas online. 

Infelizmente estes projetos não passaram de 2010, sendo indisponibilizados com a 

desativação da página da Villa Maria na internet. 

 O acervo da Fonoteca é constituído por uma diversidade musical propiciando 

ao público a oportunidade de conhecer uma grande variedade de ritmos e gêneros 

musicais. Entre eles música popular, reggae, folk, country, rock, pop, jazz, blues, 

choro, samba, pagode, sertanejo, vocal, gospel, música antiga, medieval, 

renascentista, clássica, erudita e muitos outros. Disponibilizava ao público um 

acervo grandioso e variado de fonogramas, que fora adquirido principalmente por 

pequenas doações ao longo dos anos, além de produções fonográficas próprias dos 

eventos organizados pelo setor e pequenas aquisições. 

 As doações mais comuns eram de Lps e fitas K7, esporadicamente 

recebíamos doações em CDs, porém em 2009 houve uma doação expressiva de 
                                                                 
7
  Orfeão de Santa Cecília, com mais de 70 anos de atividades em favor da cultura e da arte musical na cidade, é uma 

das mais importantes sociedades culturais que Campos já teve, em todos os tempos. 
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CDs que enriqueceu o acervo. Ao todo o acervo até 2010 já ultrapassava 15 mil 

obras, entre LPs, Mini LPs, K7s, DATs, Mini CDs, VHSs, CDs, DVDs. Estas obras 

estão catalogadas em um banco de dados que contém 18 campos8 de informação 

que descrevem cada uma das faixas musicais disponíveis para audição.  

 Hoje, em 2017, o acervo está constituído de um total de 17.146 mil obras 

catalogadas, contendo 205.752 faixas registradas, que multiplicada pelos 18 campos 

de informações por faixa, temos o impressionante número de 3.703.536 campos de 

dados disponíveis para pesquisa. É importante colocar que a catalogação é um 

processo contínuo, pois a Fonoteca continua a receber doações frequentemente.  

 O Setor ainda apresenta um seguimento destinado à documentação musical, 

voltada para pesquisa, composto por centenas de partituras e um acervo de recortes 

de jornais e revistas, uma Hemeroteca, formado por 5.037 registros, relacionados à 

música, disponível para pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
8
  São estes os 18 campos utilizados para cada fonograma: código do acervo; faixa do fonograma; tempo de execução 

da faixa; título do fonograma; autor(es); intérprete(s); título da obra; gênero (22 tipos de gêneros); gravadora; data da gravação; 
tema; tipo de execução; forma; ritmo; tipo de rotação; observações; count; tombo. 
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3- O LUGAR DA MÚSICA E SUA CONFIGURAÇÃO  

  

 Desde a formação da Casa de Cultura Villa Maria o espaço destinado a 

música fora especial, localizado na parte frontal da Casa, do lado esquerdo, a sala 

de atendimento da Fonoteca mantinha um ambiente agradável e confortável aos 

olhos e ouvidos. Formada por um salão semicircular, com quatro janelas amplas 

voltadas para o verde da praça do Liceu. Localizada na frente da Casa de Cultura, 

com oito poltronas confortáveis voltadas para as janelas, para possibilitar um 

momento agradável de audição, conforme figuras 6 à 9. Ao lado de cada poltrona 

headphones profissionais, com reguladores de volume, que objetivava uma audição 

plena do repertorio escolhido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Foto da sala de atendimento da Fonoteca com 
ouvintes. Fonte: Acervo Fonoteca. 

Figura 06: Foto da sala de atendimento da Fonoteca com as 
poltronas voltadas para o Jardim do Liceu. Fonte: Acervo 
Fonoteca. 

Figura 07: Foto da sala de atendimento da Fonoteca sobre 
outro angulo. Fonte: Acervo Fonoteca. 

Figura 09: Foto da sala de atendimento da Fonoteca 
mostrando o bancada de atendimento aos usuários/ouvintes. 
Fonte: Acervo Fonoteca. 
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 Um balcão de atendimento com catálogos de possibilidades musicais, 

conforme a figura 9, organizado por ritmo musical e por interpretes. Entre os ritmos e 

gênero disponíveis, estavam a música popular, reggae, folk, country, rock’n roll, pop, 

jazz, blues, choro, samba, pagode, sertanejo, vocal, gospel, música antiga, 

medieval, renascentista, clássica, erudita e muitos outros. Os catálogos eram 

organizados de tal ordem que cada álbum tinha um código específico, esse código 

por sua vez, correspondia ao fonograma físico correspondente. Som ambiente em 

baixo volume, onde eram apresentadas as novas aquisições e curiosidades 

musicais, seguindo uma elaboração baseada nas efemérides musicais anuais.  

 Na sala ao lado, ficava a sala de operação dos equipamentos, conforme 

figuras 10 e 11, várias prateleiras e gavetas devidamente organizadas, um local de 

suporte aos usuários/ouvintes com funcionários e estagiários que faziam o 

atendimento e manipulavam os equipamentos que proporcionavam a audição do 

fonograma escolhido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O setor da Fonoteca manteve-se aberto ao público para atendimento diário 

das audições individuais durante o período de 17 anos, entre 1993 a 2010. Neste 

período de funcionamento poucas alterações foram realizadas no formato do 

ambiente, apenas melhorias no intuído de proporcionar maior conforto e qualidade 

aos usuários/ouvintes do Setor: instalação de climatizadores, trocas pontuais de 

equipamentos e mobiliários. O atendimento era diário, de segunda a sábado, das 9 

horas às 21 horas, portando, doze horas de atendimento diário. 

 Além destas duas salas no prédio principal, a Fonoteca mantinha na área 

externa, em um prédio anexo nos fundos do jardim, duas salas que também 

Figura 10: Foto da sala de Operações ainda com as fitas K7 
disponíveis para audição. Fonte: Acervo Fonoteca. 

Figura 11: Foto da sala de Operações já no período de transição, 
onde, aos pouco, as fitas foram sendo substituídas por cd’s 
digitalizados. Fonte: Acervo Fonoteca. 
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pertenciam ao setor da Fonoteca. A sala do Acervo onde eram armazenados os 

diversos fonogramas de vinil ou acetato, LP’s com rotações diferenciadas. E em uma 

sala menor, ao lado, existia a sala da Hemeroteca, onde eram arquivados as 

partituras e documentos relacionados ao universo musical nacional e internacional.  

 Com o tempo, todo documentação da Hemeroteca foi catalogado e 

disponibilizado ao público para pesquisa. A organização de uma Hemeroteca 

especializada em documentação musical surgiu em uma época em que o acesso a 

informação não era fácil, e poucos lugares dispunha de informações adequados 

sobre o tema. Na Hemeroteca criada pela Fonoteca é possível encontrar uma vasta 

possibilidade de pesquisa voltada para o universo da música. 

O atendimento aos usuários/ouvintes nas audições individuais na Fonoteca chegou 

a ter uma média diária constante 135 usuários/ouvintes durante anos, era na maior 

parte das vezes um público fiel que retornava regularmente. Às vezes alguns 

usuários/ouvintes passavam horas ouvindo diversos fonogramas ou retornavam em 

outro momento do dia.  

 O setor da Fonoteca conservou seus dados de atendimento, que possibilitou 

assim uma pesquisa apurado dos seus usuários/ouvintes. É importante colocar que 

durante estes 17 anos de atendimento diário, de 1993 a 2010, os usuários/ouvintes 

respondiam a um questionário de atendimento que era transformado em cadastro 

dos usuários, totalizando neste período 126.220 cadastros de atendimento. Este 

cadastro buscava, a princípio, a geração de relatório de atendimento ao público da 

Fonoteca.  Mas sua abrangência com dados que relaciona informações categóricas 

variadas como: idade; gênero; formação; cidade; bairro; interprete; gênero musical; 

ritmo; entre outros, se faz um vasto material de pesquisa. No Anexo II, temos um 

exemplo de Relatório gerado pelo programa de Cadastro de Atendimento, este 

exemplo refere-se ao Atendimento nas Audições Individuais do ano de 2005.  

 Junto a estes dados qualitativos de atendimento, acrescento a descrição 

densa retrospectiva (GEERTZ, 2008) realizada durante 10 anos de trabalho com 

atendimento ao usuário/ouvinte, finalizadas em 2010, quando da interrupção das 

atividades de atendimento das audições individuais, devido a interdição do primeiro 

pavimento do prédio principal, onde se localizava o setor de atendimento da 

Fonoteca, que obrigou a suspensão deste serviço.  
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 Conforme a Tabela 1 sobre frequência do atendimento nos anos 1993 a 2010, 

podemos observar, de forma mais dinâmica, a configuração do atendimento aos 

usuários/ouvintes do período em que a Fonoteca realizou o atendimento para 

audições individuais. Na Tabela 2 e Gráfico 1, sobre a ocupação dos usuários no 

atendimento, percebe-se que nos anos iniciais o atendimento foi extremo, com 

registros superiores a 10 mil ao ano. Nos anos que se seguiram, verifica-se uma 

gradual diminuição no atendimento e um período de consolidação nos últimos 10 

anos de atendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Gráfico com o total de atendimento por ano e os respectivas ocupações dos 
usuários. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 2: Distribuição da Ocupação dos Usuários por Ano. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 1: Distribuição dos 
Usuários por Ano.  
Fonte: Elaborado pelo 
autor. 
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 Em uma análise mais direta dos dados, pode-se verificar que a diminuição 

gradual representa um possível reflexo do avanço da tecnologia que possibilitou 

uma maior interação com meios audiovisuais e a internet, com isto a Fonoteca foi 

tendo seu público gradualmente reduzido ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, 

neste período de consolidação, onde existe uma conformidade de atendimento, é 

possível perceber que o público presente teve seu perfil alterado. Observa-se uma 

gradativa redução da presença de usuários/ouvintes da categoria “Ensino 

Fundamental”, “Ensino Médio” e “Trabalhador”, e aumento da presença de 

usuários/ouvintes que se declararam “Outros”, categoria que abrange maior número 

de pessoas sem acesso a internet naquele período. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na tabela e gráfico acima (tabela 3 e gráfico 2) podemos identificar os 

gêneros musicais mais procurados durante o período de atendimento das audições 

individuais. O gênero “pop rock nacional” corresponde quase a metade do perfil das 

audições, com 45%, seguido pelo gênero “MPB” com 21%. Estes dados podem ser 

comparados com a idade e ocupação dos usuários ouvintes, auxiliando na 

identificação da relação do público com a música. No Anexo III vemos a lista dos 50 

interpretas mais ouvidos na Fonoteca durante o período de 1993 a 2010.  

  

Tabela 3 e Gráfico 2: Referentes aos gêneros musicais solicitados pelos usuários/ouvintes na 
Fonoteca. Fonte: Elaborado pelo autor. 

TTaabbeellaa  ee  GGrrááffiiccoo  ddooss  GGêênneerrooss  MMuussiiccaaiiss  SSoolliicciittaaddooss  11999933--22001100 
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 Podemos dividir o período de atendimento ao usuário/ouvinte para audições 

em duas fases. Na primeira fase que abrange os primeiros anos de atendimento 

entre 1993 a 1999 e a segunda fase de 2000 a 2010. A primeira fase refere-se a um 

período com limitados avanços tecnológicos, comparados há tempos posteriores. 

Era uma época sem celular, sem internet, sem MP3, sem TV a cabo, onde o CD 

ainda era um produto não popular, onde a única opção para se ouvir música era 

através das rádios da cidade ou dos aparelhos de fitas K7.  

 Neste período, já se encontrava quase extinto a produção e comercialização 

de discos de vinil (LP’s). Foi um período de implementação da Fonoteca e da Casa 

de Cultura como um todo como lugar de difusão cultural. Um período de luta para 

pôr em prática o projeto cultural elaborado para a Villa Maria.  

 O cadastro dos usuários/ouvintes era realizado através de fichas 

catalográficas em ordem alfabética por usuário, centenas de fichas que dificultavam 

o atendimento pela morosidade em localizar o cadastro específico de cada usuário. 

Os fonogramas estavam disponíveis, na sua maior parte, ou em fitas K7s ou em 

discos de vinil. Mesmo com grandes limitações técnicas foi um período que maior 

quantidade de público esteve presente para audiões individuais, comparado com a 

segunda fase. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Imagem de uma exemplar da ficha de atendimento utilizado para cadastro dos usuários/ouvintes 
no atendimento doas audições individuais da Fonoteca. Fonte: Acervo da Fonoteca. 

fff fff 



 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nas figuras 12 e 13 temos exemplos de duas fichas de atendimento utilizados 

durante a primeira fase do Setor. Nestas fichas podemos verificar as audições 

selecionadas pelos usuários. Na figura 12, por exemplo, temos a ficha da poetisa 

“Luíza” com repertoria escolhido, na sua maioria, de música erudita. Na figura 13, 

temos a ficha de atendimento de um aluno do Ensino Fundamental com idade de 15 

anos. Chama a atenção o repertoria selecionado para audições do estudante.  

 O período que podemos chamar de segunda fase, do ano 2000 a 2010, foi o 

período de consolidação da Fonoteca. Corresponde ao início da informatização do 

Setor, com múltiplas possibilidades computacionais. Principalmente na catalogação 

e pesquisa dos dados musicais cadastrados; a informatização do processo de 

cadastro de atendimento ao usuário/ouvinte e produção de relatórios de atendimento 

de forma mais dinâmica e segura; a digitalização do acervo analógico, que 

possibilitou a substituição do atendimento com fitas K7’s pelos cd’s; e 

posteriormente a disponibilidade de dados online na internet para consulta. 

 

 

 

Figura 13: Imagem de uma exemplar da ficha de atendimento utilizado para cadastro dos usuários/ouvintes 
no atendimento doas audições individuais da Fonoteca. Fonte: Acervo da Fonoteca. 

fff 
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4- O ATENDIMENTO, AS RELAÇÕES DE SERVIÇO E AS INTER AÇÕES  

  

 Minha trajetória na Fonoteca tem início oficialmente no ano de 1999, quando 

fui trabalhar como estagiário na Casa de Cultura Villa Maria. Inicialmente no setor de 

Informática, ministrando aulas de Introdução a Informática, Sistema Operacional 

Windows, Editor de Texto e outros. Pouco tempo depois, fui selecionado para o 

setor da Fonoteca, que passava pelo processo de informatização e havia 

necessidade de pessoal qualificado para trabalhos computacionais e instrução. 

 Porém, meu contato com a Casa de Cultura remonta alguns anos antes, 

ainda como usuário, recém-chegado a cidade de Campos e frequentador assíduo da 

sala de cinema da Villa Maria, que proporcionava aos seus usuários assistir diversas 

obras do cinema nacional e internacional. Durante um período de três anos, 

frequentei a sala de cinema regularmente.  

 Tive oportunidade de assistir filmes nacionais de diretores renomados como 

Ruy Guerra, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, e outros. E diretores do 

cinema internacional como Orson Welles, Pedro Almodóvar, Martin Scorsese, 

Federico Fellini, Stanley Kubrick, entre outros. Neste período a cidade de Campos 

não mais possuía salas de cinema. O último que funcionava fora comprado por uma 

igreja anos antes. No Anexo IV temos um folders como exemplo de programação de 

filmes. 

 No início do meu trabalho na Fonoteca o atendimento ainda era realizado 

com fitas K7s, que requereria um tempo considerável para a localização do código 

do álbum desejado pelo usuário, assim como sua localização física em várias 

prateleiras e gavetas devidamente organizadas, a escolha da poltrona e posterior 

aparelho de reprodução associado, e as vezes tempo para rebobinar a fita K7 do 

álbum escolhido. Cabendo ao usuário apenas repassar algumas informações para 

cadastro, escolher uma das poltronas das oito disponíveis para audição, colocar o 

headphone e ajustar o volume. 

 Como estagiário da Fonoteca tive a oportunidade de contribuir para tornar os 

catálogos mais dinâmicos, oferecendo opção de busca que facilitava a manipulação 

dos dados. Contribui para a catalogação dos fonogramas recebidos por doações 
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contínuas. Com tempo busquei identificar as demandas computacionais existentes 

no setor e de quais maneiras poderia contribuir.  

 Busquei dentro das limitações da época, construir uma nova forma de 

trabalhar os dados de atendimento, que deram origem a um programa de 

atendimento que tinha como objetivo gerar relatório em tempo real sobre o 

atendimento ao usuários/ouvintes da Fonoteca. Este programa, exemplificado na 

figura 14, elaborado em linguagem de programação Visual Basic, continha um 

formulário intuitivo, de simples manipulação, que visava gastar o menor tempo 

possível com o cadastramento das audições dos usuários/ouvintes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anos depois, após seleção em concurso público da UENF, já como Agente 

Cultural, participei de vários processos de informatização do Setor, como a 

catalogação dos arquivos da Hemeroteca musical e o processo de digitalização do 

acervo musical, por exemplo. Este último, por ser um processo lento e minucioso, 

encontra-se em curso atualmente. 

 A definição de público para Joseph, refere-se a um agrupamento de pessoas 

entorno de um problema específico dentro de um “mundo sensível observável a 

partir da descrição densa das experiências citadinas ordinárias e de seus ambientes” 

(JOSEPH, 1994). Busca entender o espaço público através da dinâmica da 

Figura 14: Imagem da tela do programa utilizado para cadastro dos usuários/ouvintes no atendimento das audições individuais da Fonoteca. 
Fonte: Imagem do autor. 
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experiência e da morfologia dos públicos, procurando dar ênfase a sua plasticidade 

e aos modos de qualificar agregações de pessoas que delineiam os contornos de 

categorias de “usuários”, que são atendidos por “agentes de serviço” que são 

profissionais responsáveis por atendimentos de públicos.(JOSEPH apud FREIRE, 

2016)  

[...]o espaço público tal como problematizado por Joseph se 

refere tanto aos ajuntamentos/agrupamentos e relações de 

face a face, aos pontos de contatos entre multidões, aos 

modos de acessá-lo, ao espaço de debate (incluindo o 

desentendimento), a mobilidade e circulação, aos transtornos e 

embaraços, à atenção e “cognição distribuída”, à circulação e 

os agentes (humanos e máquinas) que podem facilitar seu 

acesso ou dificultá-lo, aos selves e outros generalizados. 

(FREIRE, 2016, p.51)  

 

Joseph nos ensina que o espaço público é um lugar de ação de qualidades 

sensíveis a este espaço. 

“Podemos definir este ambiente às vezes como uma coleção 

de objetos, às vezes como o conjunto de traços sedimentados 

de relacionamentos pré-estabelecidos, mas sua função é tratar 

por imposição imaginária a desordem ou sobreposição de 

membros e usos. Um espaço coletivo assim concebido está 

nos antípodas do espaço vazio como um lugar de ação. 

Completamente como um circulo, ele aspira a participar da 

celebração de um fenômeno social total e, como resultado, ele 

se esforça para neutralizar ou apagar a experiência de 

estranheza que é o cerne de qualquer reunião em uma área de 

trânsito. e comunicação.”9 (JOSEPH, 1994, pp.216-217, 

tradução nossa)  

 

 
 O atendimento ao usuário/ouvinte era prioridade no Setor, durante 4 horas 

diárias realizava atendimento ao público da Fonoteca, de forma escalonada, pois 

todos os funcionários e estagiários participavam de uma escala para o atendimento. 

                                                                 
9
  On pourra définir cet environnement tantôt comme collection d’objets, tantôt comme l’ensemble des traces 

sédimentées de relations pré-établies, reste que sa fonction consiste à traiter par imposition imaginaire le désordre ou le 
chevauchement des appartenances et des usages. Un espace collectif ainsi concu est aux antipodes de l’espace vide comme 
lieu d’action. Plein comme un oeuf, il aspire à participer à la célébration d’un phénomène social total et, du coup, il s’achame à 
neutraliser ou effacer l’expérience de l’etrangeté qui est au coeur de toute rencontre dans un espace de circulation et de 
communication. 
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Do ano de 2000 até 2010 está foi uma rotina prazerosa. Foi o momento em que 

pode apurar meu olhar etnográfico, buscando conhecer os usuários e sua relação 

com a música.  

 Tive a oportunidade de acompanhar a trajetória musical de usuários/ouvintes 

específicos durante 10 anos de atendimento. Realizando uma interpretação de suas 

vivencias da forma mais geertziana possível: “interpretando suas visões de mundo 

através de suas interações com o mundo” (Geertz, 2001, 2008), utilizando a música 

como forma de interpretação dos códigos, partindo do “olhar sob o ombro do nativo” 

(Geertz, 2001), o que permitiu obter subsídios para a realização deste trabalho. 

 A análise etnográfica, de ver e ouvir, esta voltada para a convivência com os 

usuários/ouvintes do setor de atendimento da Fonoteca. Mariza Peirano (1995), 

defendeu que as descobertas de campo, são dependentes do próprio campo, pois é 

este que se revela e que as inquietudes se revelam no pesquisador e não ao 

pesquisador. Pois essas inquietudes são os próprios dados etnográficos que se 

encontram nas categorias nativas e nas observações do pesquisador. 

 Para Simmel (1983), podemos dizer que a conversa pressupõe “um caminho 

de ida e volta” e para esse mesmo autor, “entre todos os fenômenos sociológicos, 

com a possível exceção de ‘olhar um para os outros’, a conversa é a forma mais 

pura e elevada de reciprocidade” (1983, p.177). Como ele nos ensina, a conversa 

com usuários/ouvintes é a própria dádiva.  

[...] ouvir e contar história, etc., não é um fim em si mesmo, é 

apenas um vínculo da animação, da harmonia e da consciência 

da “reunião”, pois não só fornece um conteúdo do qual todos 

podem participar igualmente, como também é uma dádiva 

particular do indivíduo ao grupo [...] (SIMMEL, 1983, p.177). 

 

 A relação do público com a Villa Maria, e principalmente no caso em 

particular, o setor de atendimento aos usuários/ouvintes das audições individuais da 

Fonoteca baseava-se na socialização entre pessoas diferentes que possuíam um 

elemento em comum: a experimentação no “mundo da arte”. Uma sociação que se 

compõe na reunião de indivíduos que se unem com o propósito de satisfazer 

interesses pessoais e coletivos (Simmel, 1983).  
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 Nesse sentido, as relações entre os usuários/ouvintes da Fonoteca 

baseavam-se numa relação de sociabilidade, onde o resultado era a interação entre 

os indivíduos no processo de sociação seja por interesse coletivo ou individual. Para 

Simmel (1983) sociação é a forma que os atores/indivíduos se relacionam ou 

agrupam, estes grupos podem ser reunidos de diversas maneiras, mas sempre 

trazem o propósito da satisfação de seus interesses, no caso da Fonoteca, o 

interesse pela arte musical.  

 Meu trabalho no atendimento ao usuário, buscava levar aos ouvintes o 

máximo de informações possíveis sobre qualquer curiosidade musical levantada 

pelo mesmo. Para tanto, recorríamos aos recursos disponíveis, seja a 

documentação da Hemeroteca do Setor, ou a própria internet. O intuito era levar 

informação ao usuário e propiciar experimentações de novas possibilidades 

musicais. 

 Pessanha (1993) no seu projeto para a Villa Maria, utilizando conceitos 

elucidados por Bourdieu, enfatizou a importância da relação de serviço do Agente 

Cultural que trabalha com o público. Para ele caberia ao Agente Cultural “quebrar” o 

circuito da indústria do consumo da produção cultural que leva a alienação do 

publico.  

[...], é fundamental que o agente cultural que lida com o público 

esteja ele mesmo seguro de que o ‘simpático’ democratismo 

que leva a programar a ação cultural em função apenas da 

chamada demanda do publico, na verdade, além de passivo e 

irresponsável, sustenta-se numa falácia ao mesmo tempo 

cultural e politica: não percebe que aquela demanda 

aparentemente espontânea é, na verdade, fortemente dirigida. 

O publico em geral pede o que é induzido a pedir, pela força 

coagente da publicidade a serviço apenas do mercado e da 

lucratividade, pela imposição dos padrões de gosto que 

garantam o mero consumo sem real liberdade de escolha. 

(PESSANHA, 1993, v. 3, p.187) 

 

 Bourdieu (2013) nos informa que as escolhas dos usuários/ouvintes não são 

aleatórias e sim orientadas de acordo com determinadas variáveis, sejam elas,  
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econômicas, sociais ou culturais. As preferências por um tipo de cultura musical 

estão associadas ao nível de instrução e a origem social dos indivíduos. 

Contra a ideologia carismática segundo a qual os gostos, em 

matérias de cultura legítima, são considerados um dom da 

natureza, a observação científica mostra que as necessidades 

culturais são o produto da educação: a pesquisa estabelece 

que todas as necessidades culturais (frequências aos museus, 

concertos, exposições, leituras, etc) e as preferências em 

matéria de literatura, pintura ou música, estão estreitamente 

associadas ao nível de instrução (avaliado pelo diploma escolar 

ou pelo número de anos de estudo) e, secundariamente, à 

origem social (BOURDIEU, 2013, p. 9). 

 

 Segundo ele, o gosto é modelado por escolhas que, à primeira vista, podem 

parecer individuais, mas que, sob um olhar mais atento, nos revela que são 

orientadas de forma inconsciente ou não pelo modo de vida dos agentes. As 

diferentes escolhas que as agentes fazem são todas elas distinções, ou seja, 

escolhas feitas em oposição àquelas feitas por pessoas de outras classes. O modo 

de vida é a expressão de uma visão de mundo, que não é imparcial. O modo de vida 

serve de alicerce para classificar, sendo regulado por distinções. O conjunto desses 

fatores: idade, formação, gênero musical, histórico familiar e espaço onde moram 

modelam o gosto pela arte musical. 

 Assim como outras manifestações artísticas, a música, de acordo com 

Bourdieu (1983), tem uma função social de legitimação das diferenças sociais. O 

gosto é afirmação inegável de uma diferença. As preferências dos agentes em 

matéria de gosto musical estão ligadas à posição que eles ocupam no espaço social 

a um habitus de classe. A discrepância entre o habitus de diferentes classes, ou 

seja, entre os modos de vida que estão na sustentação da distinção entre as classes 

sociais, é observada por meio das práticas culturais e das aquisições culturais. 

 

 Para Bourdieu (2013) o gosto não é fruto do livre arbítrio, mas produto do 

modo de vida que orienta as preferências dos agentes. “Essas preferências, muitas 

vezes, estão tão fortemente internalizadas no indivíduo, através do processo de 
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educação do gosto, que produz a sensação de que a escolha é algo natural e não 

direcionada.”(2013: p.45). Nesse sentido, o gosto musical dos usuários/ouvintes 

distintos também é fruto de escolhas orientadas, mesmo que inconscientemente, por 

variáveis sociais e culturais. 

 De acordo com Bourdieu (2013) as preferências em matéria de cultura estão 

associadas primeiramente ao nível de instrução e, posteriormente a origem social. 

Tais fatores direcionaram, se não diretamente, ao menos indiretamente, o gosto 

desses agentes por determinados gêneros musicais. 

 Bourdieu (2013) explica que são as classes dominantes, através de uma 

violência simbólica não perceptível enquanto tal, nem mesmo para a vítima, que 

impõe arbitrariamente os critérios de classificação/desclassificação social, elencando 

o que é de "bom gosto" e o que é de "mau gosto". Essa classificação entre bom e 

mau gosto imposta pela classe dominante como algo natural, na verdade, é criação 

da classe dominante. Os gostos são afirmação de uma diferença inevitável. Por 

tanto, para que haja gostos, é preciso que haja “bens” classificados. 

 Como apresenta Bourdieu (1987), o gosto musical deve ser entendido como 

consequência do capital cultural dos usuários/ouvintes.  

O mundo social pode ser concebido como um espaço 

multidimensional construído empiricamente pela identificação 

dos principais fatores de diferenciação que são responsáveis 

por diferenças observadas num dado universo social […], em 

primeiro lugar o capital econômico, em suas diversas formas; 

em segundo lugar o capital cultural, ou melhor, o capital 

informacional também em suas diversas formas; em terceiro 

lugar, duas formas de capital que estão altamente 

correlacionadas: o capital social, que consiste de recursos 

baseados em contatos e participação em grupos e o capital 

simbólico que é a forma que os diferentes tipos de capital toma 

uma vez percebidos e reconhecidos como legítimos. 

(BOURDIEU, 1987, p.4) 

 

 Para Bourdieu a prática cultural é um reflexo da desigualdade social, onde 

capital cultural são entendidos como competências culturais e sociais. Portanto, o 

gosto para ele é afirmação de uma distinção, “assim como outras manifestações 
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artísticas, a música tem uma função social de legitimação das diferenças sociais”. 

(BOURDIEU, 2013, p. 14) 

 

Michel de Certeau (2008) informa que a cultura defende valores e revitaliza 

idéias sendo vista ao mesmo tempo como soluções de problemas ou o aumento dos 

mesmos para a estrutura social. Porém, para que a cultura seja genuína, é preciso 

que seu caráter pragmático social tenha significância para os seus agentes 

realizadores.  

Certeau apresenta um rol bem abrangente do conceito de cultura, ele 

distingue seis empregos para o termo:  

A) Os traços do homem “culto”, isto é, segundo o modelo 

elaborado nas sociedades estratificadas por uma categoria que 

introduziu suas normas onde ele impôs seu poder. B) Um 

patrimônio das “obras” que devem ser preservadas, difundidas 

ou com relação ao qual se situar (por exemplo, a cultura 

clássica, humanista, italiana ou inglesa etc.). A idéia de “obras” 

que devem ser difundidas acrescenta-se a de “criações” e de 

“criadores” que devem ser promovidos, em vista de uma 

renovação do patrimônio. C) A imagem, a percepção ou a 

compreensão do mundo próprio a um meio (rural, urbano, 

nativo etc.) ou a uma época (medieval, contemporânea, etc.): 

Weltanschauung de Max Weber, Unit Idea de A.O.Lovejoy, etc. 

Essa concepção que atribui a “idéias” tácitas o papel de 

organizar a experiência aproxima-se talvez da estética social 

de Malraux, substituta das visões de mundo religiosas ou 

filosóficas. D) Comportamentos, instituições, ideologias e mitos 

que compõem quadro e referência e cujo conjunto, coerente ou 

não, caracteriza uma sociedade como diferente das outras. 

Desde E.B.Tylor (Primitive culture, 1871), este se tornou um 

conceito-chave em antropologia cultural (cf. os patterns of 

culture). Há todo um leque de posições segundo se privilegiem 

as práticas e os comportamentos ou as ideologias e os mitos. 

E) A aquisição, enquanto distinta do inato. A cultura diz 

respeito aqui à criação, ao artifício, à ação, em uma dialética 

que a opõe e a associa à natureza. F) Um sistema de 

comunicação, concebido segundo os modelos elaborados 

pelas teorias da linguagem verbal. Enfatizam-se, sobretudo as 

regras que organizam entre si os significados, ou, em uma 
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problemática próxima, a mídia (cf. A. Moles) (CERTEAU, 2008, 

p.193/194). 

 

Além das diversas significações atribuídas ao conceito de cultura, Certeau, 

paulatinamente, constrói uma análise e define algumas expressões usadas 

cotidianamente como: a) ação cultural, que na sua análise seria uma intervenção 

que conecta atores sociais a finalidades determinadas; b) atividade cultural, ou 

ações que ocorrem em uma “cultura erudita”; c) agentes culturais, concebidos como 

protagonistas que exercem certas atividades ou detém um papel designado pelo 

setor cultural, o setor cultural por sua vez é definido como sendo criador, promotor, 

crítico, animador, consumidor, etc.; d) política cultural, uma conjugação de 

propósitos mais ou menos similares de dinâmicas que objetiva uma mutabilidade no 

comportamento, segundo preceitos explícitos; e) discurso cultural, entendido por 

toda a articulação que retrata as problemáticas culturais na medida em que seja 

coerente entre sua forma e seu conteúdo; e, f) desenvolvimento cultural, um 

paradigma pautado pela lei de crescimento igualitário e as reformas necessárias a 

uma extensão da produção e consumo. Após essa classificação, Certeau 

subentende que estas expressões culturais são responsáveis por “metamorfosear” o 

povo em público, ou em outras palavras, transformar a sociedade contemporânea 

em sociedade do espetáculo.  

Certeau afirma “hoje mais do que nunca a cultura está nas mãos do poder” 

(p.142). Segundo o autor, a prática cultural do consumismo faculta na população a 

passividade, é o setor responsável por “fabricar” menos militantes e mais inativos, e 

que a força política é que proporciona a base para o surgimento de novos padrões 

culturais.  

 

 Dewey (2010) entende a arte como fruto da experiência, afirma que a 

experiência seria um ajuste adaptativo entre o meio e o objeto como o resultado da 

interação, “pois a vida se dá numa constante superação de fatores de oposição e 

conflito, na transformação contínua em diferentes aspectos, num constante ritmo de 

perda de integração com o ambiente e recobramento da união. (DEWEY, 2010, p. 

19) 

 A experiência é a categoria central da teoria de Dewey, para ele a experiência 

formativa em arte relaciona-se com a presença de contextos e sujeitos que a 
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sustentam. Para Dewey (2010), toda a experiência é dialogada e formadora de 

unidade, se relacionando e se estabelecendo na interação do sujeito com a 

realidade social, resultando em transformação, tanto para o sujeito, como da 

realidade social vivida. Toda experiência possui uma unidade. “A existência dessa 

unidade está constituída por uma qualidade única que penetra toda a experiência.” 

(Dewey, 2010 p. 112). 

 Segundo Dewey (2010), a experiência pode ser identificada a partir de dois 

princípios: a interação e a continuidade. O principio da interação nos indica que a 

experiência é relacional e contextual, não ocorrendo no vazio, ou seja estabelece 

através da interação do indivíduo com o meio. Pois “toda experiência humana é em 

última análise, social, isto é, envolve contato e comunicação” (DEWEY, 2010, p. 30). 

Já o princípio da continue, nos indica que a experiência atual tem a força e 

elementos de experiências passadas e que modificará de alguma maneira as 

experiências futuras. “Toda experiência modifica quem a faz e por ela passa e a 

modificação afeta, quer o queiramos ou não, a qualidade das experiências 

subsequentes, pois é outra, de algum modo, a pessoa que vai passar por essas 

novas experiências” (2010, p. 25-26).  

 Seguindo a concepção de Dewey sobre o público, podemos dizer que 

“consiste em todos aqueles que são afetados pelas consequências indiretas das 

transações a tal ponto que se considera necessário ter essas consequências 

tratadas sistematicamente.” (DEWEY, 1927, p. 5) Sobre os agentes públicos Dewey 

nos informa que “são aqueles que cuidam dos interesses assim afetados e os 

protegem. [...], é necessário que certas pessoas sejam reservadas para representá-

los e para providenciar para que seus interesses sejam conservados e protegidos 

(DEWEY, 1927, p. 5)  

 Para Dewey, “o conhecimento decorre da associação e da comunicação, 

depende da tradição, das ferramentas socialmente transmitidas; os hábitos de 

reflexão e observação não são poderes inatos, mas adquiridos sob a influência da 

cultura e instituições sociais.” (DEWEY, 1927, p. 8).  

 

 Na concepção pragmática de Hennion, o gosto não é visto como um dado 

primário, passivo, propriedade fixa do indivíduo que podem ser simplesmente 

desconstruído analiticamente. Para ele as pessoas são ativas e produtivas, elas 

transformam incessantemente tanto objetos e obras quanto performances e gostos. 
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“Insistindo no caráter pragmático e performativo das práticas culturais, a análise 

pode colocar em evidência a capacidade dessas pessoas de transformar e criar 

novas sensibilidades, em vez de somente reproduzir silenciosamente uma ordem 

existente” (HENNION, 2011, p. 3). 

 Para Hennion a teoria do gosto é constituída a partir de três pilares: o gosto 

como uma performance, o gosto como uma atividade coletiva e a reflexividade do 

amador. Formulando assim, seu conceito de mediação para a teoria do gosto. O 

conceito de mediação deve ser entendido como ponto central da teoria do gosto de 

Hennion. 

 Sendo o objeto do gosto considerado como parte de um gosto que vai sendo 

construído, Hennion chama a atenção para os “objetos” presentes nele, pois “gostar 

de música não se reduz à questão da obra, não é simplesmente um caso de se 

tratar de tal ou tal peça, é algo que passa por uma multidão de mediadores” 

(HENNION, 1993 apud HENNION, 2011, p. 265-266). 

 Para Hennion a performance no gosto deve ser entendida como 

possibilitadora de experiências externalizadas que são vistas no corpo durante as 

audições musicais, principalmente na música popular, pela intensidade dos gestos. 

Colocando o amador em uma relação direta com a música.“No caso da música, por 

exemplo, nossos “corpos e almas” musicais são ao mesmo tempo os meios e os 

produtos da performance musical.” (HENNION, 2011, p. 270) 

 Para  Hennion o rock ou o pop são preferenciais para o estudo do gosto, por 

apresenta uma mistura única no mesmo ritmo, “uma mistura de rituais, estruturas 

linguísticas e sociais, tecnologias e estratégias de marketing, instrumentos e objetos 

musicais, políticas e corpos” (HENNION, 2010b, p. 35).  

Estudos sobre rock e cultura popular mostraram o 

caminho,[…]. Mas, ainda mais importante, eles abriram o 

caminho para uma compreensão muito mais ampla da análise 

musical em geral, considerando tanto a produção quanto a 

recepção [...]. (HENNION, 2011, p. 256) 

 

 Por tanto o gosto deve ser entendido como performance, não como algo 

passivo, mas ágil que provoca ação, pois para Hennion, “[…] o gosto é um 
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comportamento. Reproduzir, escutar, gravar, fazer que outros escutem música.... 

todas essas atividades vêm a ser algo mais que a realização de um gosto que “já 

existia”.10 (HENNION, 2010a, p. 25, tradução nossa) 

 O gosto como uma atividade coletiva considera tanto as pessoas quanto os 

objetos do gosto. Na obra de Hennion, com foco no processo de mediação, as 

pessoas (os amadores), os objetos que envolve o universo da música (os lugares, 

os instrumentos, meios de veiculação e ampliação, e outros) fazem parte da mesma 

estrutura. O autor não analisa a música ou individuo isoladamente no entendimento 

do gosto, mas os fatores que os envolve. “[...] os próprios meios pelos quais 

captamos o objeto (o disco, o canto, a dança ou a prática coletiva) formam parte dos 

efeitos que este objeto, no caso, a música, pode produzir”11 (HENNION, 2010a, p. 

27, tradução nossa). 

 Segundo Hennion (2010b) uma análise pragmática do gosto só poderia ser 

realizada considerando o aspecto da atividade coletiva, com os agentes envolvidos 

na produção e na divulgação musical, pois a música é produto feito a muitas mãos. 

Em cada concepção pragmática, as afinidades dos amadores e 

as práticas são entendidas como uma técnica coletiva, cuja 

análise mostra o caminho onde nos sensibilizamos com as 

coisas, com nós mesmos, com situações e momentos, 

enquanto simultaneamente, e controlando reflexivamente, 

esses sentimentos podem ser compartilhados e discutidos com 

outros. (HENNION, 2010b, p. 33) 

 

 Como nos ensina Hennnion, a reflexividade do amador questiona o que 

fazem as pessoas com a música. “Uma concepção reflexiva da atividade dos 

amadores atua de um ponto de vista mais respeitoso tanto da sua concepção do 

gosto quanto das suas práticas para lhes revelar a si mesmos.” (HENNION, 2010b, 

p. 34) 

Concebendo o gosto como atividade reflexiva dos amadores, é 

possível recuperar a importância dos objetos sobre os quais se 

                                                                 
10

  El gusto es un comportamiento. Reproducir, escuchar, hacer que otros escuchen música... todas essas actividades 
vienen a ser algo mas que lá realización de un gusto que “ya existia”. 
11

  [...] los medios mismos que nos damos para captar el objeto (el disco, el canto, el baile o la práctica colectiva) 
forman parte de lós efectos que éste puede producir. 
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apoiam essas práticas; dos formatos e procedimentos com 

frequência bastante elaborados que os amadores empregam e 

discutem coletivamente para garantir sua felicidade; da 

natureza da atividade desenvolvida; das competências 

envolvidas e portanto, sobretudo, de suas capacidades 

criativas, e não só reprodutivas. (HENNION, 2011, p. 255-256) 

 

 De acordo com Hennion (2010b) uma análise do gosto sobre a reflexividade 

do amador deve considerá-lo como um ator social que opta por determinadas 

músicas, fale sobre elas e discuta seus aspectos pertinentes. Pois, o gosto como 

reflexividade refere-se ao momento em que o gosto é encontrado no próprio ato de 

gostar, relaciona-se com as situações que criamos para “degustar” a música.  

[...] o caráter reflexivo do gosto é quase uma definição que se 

dá dele, o seu gesto fundador: uma atenção, uma suspensão, 

uma reflexão sobre o que acontece e, simetricamente, uma 

presença mais forte do objeto apreciado: ele também toma a 

frente não se apressa, desenvolve-se. (HENNION, 2010b, p. 

40) 

 

 Para o autor os gestos, as atitudes e até o silêncio são partes do gosto. O 

gosto se revela aos poucos, “seu sentido próprio se especifica precisamente através 

das explorações, das provas, das experiências realizadas pelos amadores.” 

(HENNION, 2011, p. 265) 

 Para Hennion, o objetivo de uma investigação sobre o gosto deve ter o seu 

foco nas experiências surgidas durante a ação vivenciamos com a música, pois não 

depende de resultados previamente esperados das práticas que estabelecemos com 

a música.  

[...] encontra-se em dar atenção especial aos gestos, aos 

objetos, aos meios, aos dispositivos e às relações incluídas em 

um jogo ou uma escuta que não se limitam à realização de um 

prazer “que já estava lá”, mas sim que se redefinem no 
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processo de ação para oferecer um resultado em parte 

incerto.”12 (HENNION, 2010a, p. 26, tradução nossa) 

 

 Os usuários/ouvintes do setor de atendimento da Fonoteca eram de distintos 

gostos musicais, de distintas classes sociais. O Setor atendia usuários/ouvintes de 

moradores de rua a advogados, de donas de casa a estudantes, de criança a 

idosos, de amantes da música a curiosos musicais. Ao longo dos anos de 

atendimento, pude acompanhar as mudanças no gosto musical de diversos 

usuários/ouvintes, pois era um local de experimentação de novas possibilidades 

musicais. 

 Segundo Hennion (2011), ao analisar o gosto musical e sua relação com o 

indivíduo, não podemos desprezar a concepção do lugar. Entender os lugares e os 

cenários, os dispositivos e as condições da execução e escuta musicais como partes 

integrantes da música, são essenciais para sua análise. O lugar da música, objeto 

deste trabalho, no palacete da Villa Maria certamente tem uma relação intrínseca.  

 Segundo Becker (2013) não existe o bom ou mal gosto. No caso da música, 

isso quer dizer que não devemos tentar encontrar uma qualidade essencial que a 

distinguiria de toda outra atividade, a qualidade única pela qual se saberia que isso é 

verdadeiramente música e aquilo não é. Portanto, a definição do que é ou não arte 

pode ser determinada nessa ótica não pela obra em si, mas sim pelo conjunto dos 

elementos externos à mesma. 

Os mundos da arte não têm fronteiras precisas que permitam 

afirmar que uma determinada pessoa pertence a um mundo 

específico e outra não. A questão aqui não se prende com 

traçar uma linha de demarcação entre um mundo da arte e o 

resto da sociedade, mas sobretudo com assinalar grupos de 

indivíduos que cooperam tendo em vista a produção de coisas 

que […] são aceitas como arte. (BECKER, 2008, p. 54) 

 

                                                                 
12

  [...] radica em prestar una atención especial a los gestos, a los objetos, a los medios, a los dispositivos, a las 
relaciones incluidas en um juego o una escucha que no se limitan a la realización de un gusto “que ya estaba ahí”, sino que se 
redefinen en el proceso de la acción para ofrecer un resultado em parte incierto. 
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 Para Becker (2008) o interacionismo valoriza a possibilidade criativa presente 

na interação dos indivíduos, considera que toda interação social depende muito do 

presente e não somente do capital social herdado em virtude de uma posição social. 

 

 Na busca por exemplificar estas experimentações, seleciono alguns casos 

observados dentre inúmeros outros acompanhados durante os anos de 2000 a 

2010, período em que trabalhei no atendimento aos usuários/ouvintes nas audições 

individuais da Fonoteca. Os nomes são fictícios para preservar a identidade dos 

usuários/ouvintes.  

Primeiro cito a senhora Dalva de Oliveira, dona de casa, nascida em Moro do 

Coco, distrito do município de Campos, todos os dias ela vinha buscar sua filha na 

porta da Escola Liceu de Humanidades, que fica ao lado da Casa de Cultura. 

Pontualmente, chegava antes do horário de saída da filha da escola e buscava 

refúgio no Setor de música da Casa de Cultura. Sentava sempre na mesma poltrona 

para que assim pudesse observar a escola ao lado. Nos primeiros contatos com o 

ambiente, sempre pedia para audição o mesmo dupla musical, “Sandy & Júnior”, 

dizendo, meio que buscando uma justificativa, que era muito fã da dupla. Um 

determinado dia, ouvindo uma melodia que era reproduzida pela caixa de som da 

música ambiente do Setor, pediu se poderia ouvir aquela cantora. Era uma 

interpretação de Ella Fitzgerald, cantora de jazz. Nos dias seguintes, já havia 

solicitado todo o repertório disponível da interprete no Setor. Tempos depois, já 

frequentadora assídua, conhecedora de várias interpretes como Doris Day, Billie 

Holiday, Peggy Lee, Nina Simone, Sarah Vaughan, entre outros, comentou que 

havia comprado uma fita k7 de Ella Fitzgerald, mas que em casa, não se sentia a 

vontade para ouvir na frente da família. Percebe-se que o ambiente proporcionado 

pela Fonoteca, propiciava a senhora Dalva de Oliveira não apenas a oportunidade 

de aquisição de novos conhecimentos musicais, como também a libertava do julgo 

social por ter adquirido um gosto musical diferenciado do modo de vida do espaço 

onde residia. 

 Em outro momento, o auxiliar de pedreiro Alexandre Pires, morador do bairro 

Leopoldina, trabalhava na construção de um prédio nas proximidades na Casa de 

Cultura, aproveitava na sua hora de almoço para ouvir o grupo “Só Pra Contrariar”, 
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depois de algumas semanas já familiarizado com o Setor pediu Zeca Pagodinho, 

posteriormente Martinho da Vila, Paulinho da Viola, e seguindo o catálogo de 

interpretes, passou a experimentar novos possibilidades musicais, lapidando novos 

conhecimentos, seguindo o samba de raiz com nomes como Monarco, Ivone Lara, 

Beth Carvalho, Jorge Aragão, Cartola e outros. 

 Em um terceiro exemplo, o escriturário Ricky Martin, buscava frequentar o 

Setor de música da Casa de Cultura, sempre após o trabalho. Tinha nas audições 

de Renato Russo e Legião Urbana seu refúgio, juntamente a interpretes 

internacionais como Pet Shop Boys, Michael Jackson, George Michael e outros. 

Observasse aqui uma possibilidade proporcionada pelo anonimato musical do fone 

de ouvido, onde Ricky Martin sentia-se livre das amarras sociais e ouvia-se 

interpretes de seu gosto, sem que seu modo de perceber a arte fosse questionado.  

Para Bourdieu (2013) o mundo social funciona como um sistema de relações 

de poder e como um sistema simbólico, em que distinções de gosto se tornam a 

base do julgamento social. 

 Estes exemplos citados demonstram o quanto o espaço público cultural teve 

importância na vida destes ouvintes. Enquanto que para uns, era lugar de refúgio de 

uma sociedade aversa a diferenças, para outros, oportunidades de aquisição de 

conhecimento musical. Neste sentido, o espaço público cultural da Villa Maria 

propiciou mudanças no modo de vida dos usuários/ouvintes sobre o gosto da arte, 

no caso específico sua vertente musical. A existência de um espaço público 

destinado a difusão da cultura e especial a música, foi essencial para a cidade. 

Possibilitou aos usuários/ouvintes experimentações musicais que dentro de seus 

modos de vida no cotidiano não seria possível acontecer.  
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O objetivo deste trabalho foi demonstrar a interação sobre a relação do gosto 

musical dos usuários/ouvintes e o espaço público de divulgação cultura musical da 

Casa de Cultura Villa Maria. Neste contexto, foi apresentado o espaço cultural e 

especialmente o setor da Fonoteca que fora o responsável em proporcionar aos 

usuários/ouvintes um vasto acervo fonográfico. Depois uma análise teórica das 

abordagens sobre os temas trabalhados como relações de serviço, o público, a 

cultura, a arte, a música, o gosto e o espaço público cultural, onde demonstraram 

que o mundo da arte nas Ciências Sociais é um canteiro fértil de pesquisa.  

 Posteriormente foi apresentado exemplos, seguido de uma descrição densa 

retrospectiva das experiências dos usuários/ouvintes e a percepção da música, onde 

foi possível perceber o quanto o espaço cultural pode propiciar uma mudança no 

modo de vivenciar a arte musical. Não sendo o gosto um elemento imutável, mas 

fruto de uma ação coletiva dos agentes. Onde fatores pragmáticos estão presentes a 

todo o momento, a redefinir e reordenar o modo de vida das pessoas. 

 Assim, novos caminhos podem ser trilhados em futuros trabalhos, buscando 

um entendimento das relações de serviço e os usuários/ouvintes, o gosto pela arte 

musical e o espaço público cultural. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder utilizado na divulgação da programação das atividades semanais da Casa de 
Cultura Villa Maria. Neste exemplo a apresentação de Luis Melodia no aniversário de 2 
anos da Casa de Cultura. 
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ANEXO II  
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Relatório Gráfico do Atendimento das Audições Individuais na Fonoteca do ano de 
2005. 
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ANEXO III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista dos 50 interpretes mais procurados no atendimento aos usuários/ouvintes na 
Fonoteca referente ao período de 1993 a 2010. 
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ANEXO IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Folder utilizado na divulgação da programação das atividades semanais da Casa de Cultura 
Villa Maria no ano de 1995.  
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