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_VIA VAI

O programa para a Valorização de Iniciativas Culturais (VAI) nasceu sob a égide do diálogo, cujas mar-
cas expressivas surgem reforçadas nesta publicação, que a Secretaria Municipal de Cultura oferece a 
interessados em políticas públicas. 

Ela decorre de uma iniciativa generosa do Centro Cultural da Espanha (CCE) em São Paulo que 
incumbiu a empresa Ipsos Public Affairs de promover pesquisa com os jovens cujos projetos foram 
beneficiados com recursos do VAI.

Alguns dos resultados aqui apresentados são bastante expressivos. Confirmam a capilaridade do VAI 
nas áreas periféricas da cidade, atuando para fortalecer práticas culturais existentes, especialmente 
as de grupos de jovens que obtiveram o subsídio por duas vezes. A ação compartilhada com outros 
coletivos também desponta com evidência, iluminando circuitos culturais consolidados e favorecendo 
o surgimento de novos grupos na base de uma cultura com enraizamento local. 

As análises demonstram igualmente a instauração de padrão inovador na relação entre os jovens 
que acionam o VAI e o próprio poder público. A vivência integral do projeto, para além da garantia de 
direitos culturais básicos, possibilita a compreensão mais ampla do próprio funcionamento de uma 
política cultural. Pela via da gestão de recursos públicos pelos próprios proponentes, com exigência 
de prestação de contas dos subsídios e responsabilidades compartilhadas no projeto, reforça-se a 
autonomia e o protagonismo dos grupos envolvidos. Nas palavras de alguns entrevistados, o processo 
todo vale por um verdadeiro “aprendizado”.

Do diálogo entre a afiada equipe do programa e os diferentes agentes envolvidos em sua execução 
emerge um aprendizado mútuo, num esforço permanente de estabelecer espaços internos e externos 
de reflexão sobre suas formas de atuação, perfil de seu público e articulação com outras políticas 
culturais, condição fundamental para seu aprimoramento.  

É, pois, com grande interesse que a Secretaria Municipal de Cultura acolhe as reflexões contidas 
neste trabalho, exemplo de parceria institucional bem-sucedida que agrega esforços rumo à poten-
cialização das ações culturais no amplo território da cidade.

O itinerário VIA VAI aponta um caminho. 

Carlos Augusto Calil
Secretário Municipal de Cultura
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Projeto Circo do Balaio - 2005 e 2006
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Uma das características que definem – ou devem definir – a cooperação para o desenvolvimento é a 
complementaridade, isto é, a virtude de detectar quais são as fragilidades e carências nos programas 
que os poderes públicos e a sociedade civil realizam por iniciativa própria no país ou cidade e unir-se 
a eles para contribuir – seja com financiamento, know-how, agenda, transferência de experiência e 
de boas práticas contrastadas em situações afins –, para a sua maior eficiência. Mas, fazer propostas 
que cumpram essa regra exige, por sua vez, um conhecimento razoável do meio. Assim, mesmo tendo 
chegado em São Paulo no final de 2005, foi somente em 2010 que me dirigi à Secretaria Municipal 
de Cultura – com a qual já mantinha excelentes relações desde a minha chegada –, para propor a 
parceria da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Aecid), através 
do Centro Cultural da Espanha em São Paulo (CCE-SP), com o que eu considerava um dos seus pro-
gramas mais destacados, o VAI. 

No meu entender, o programa havia demonstrado pertinência, ao ter feito possível que jovens em-
preendedores culturais – e também não tão jovens –, em geral de regiões pouco favorecidas da 
cidade, tivessem as condições mínimas necessárias para colocar em prática seus projetos criativos e/
ou organizativos dentro do âmbito cultural. E com êxito suficiente para que uma recém-chegada fosse 
capaz de perceber seu impacto por meio do contato com os envolvidos, tanto diretos quanto indiretos, 

_COOPERAçãO E 
FORTALECIMENTO DA 

AçãO CuLTuRAL 
Ana Tomé 

Diretora do Centro Cultural da Espanha no México (atual)  
e ex-diretora do CCE – São Paulo  (período 2005-2011)
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compreendendo que esse coletivo é formado, de um lado, por beneficiados pela subvenção – os artistas 
e grupos –, e de outro, pelo público a que se dirigem e que usufrui das suas atividades e projetos. 

Depois de diversas conversas, nas quais se avaliaram diferentes opções para a possível participação 
da Aecid, a diretora da área, junto com alguns membros mais experientes da sua equipe, propôs a 
realização de uma pesquisa de avaliação dos cinco primeiros anos do programa. Eureka!!! Era, ob-
viamente, a opção que mais poderia contribuir para que se desse um salto qualitativo, pois, sem a 
necessária introspecção e análise crítica dos primeiros cinco anos, seria difícil que o progresso fosse 
algo mais que quantitativo. 

Assim, se realizaram várias e intensas sessões de trabalho entre as equipes do CCE-SP e  de gestão 
do VAI – excelente conhecedora das virtudes e defeitos do programa, com um nível de entrega e 
dedicação que nem sempre se encontra no setor público –, para estabelecer as linhas de pesquisa e 
levantar as perguntas que nos dariam as respostas necessárias para desenhar uma segunda fase do 
programa, ainda mais eficiente. A partir dai, e com o financiamento da Aecid, entraram em cena os 
profissionais que elaboraram, aplicaram e interpretaram os questionários, cujo resultado se apresenta 
nesta publicação. 

Cabe destacar o interesse que o próprio secretário, Carlos Augusto Calil, mostrou durante todo o 
processo, conduzido por Maria do Rosário Ramalho, Gil Marçal e Helena Abramo.

Espero que os resultados desse estudo sejam úteis para o propósito buscado – saber e conhecer-se 
melhor para fazer melhor – e também que os leitores, assim como eu, considerem que todo o esforço 
valeu a pena.
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_INTRODuçãO





_INTRODuçãO

Na história mais recente das políticas públicas de cultura na cidade de São Paulo, o Programa para a 
Valorização de Iniciativas Culturais – VAI1, ocupa, certamente, um lugar de destaque.

Seu surgimento remonta ao ano de 2003 e é resultado de demandas de diferentes grupos juvenis 
e movimentos da sociedade civil ligados à juventude. Nesse período, diversos estudos já vinham 
conferindo visibilidade, desmistificando certas representações arraigadas na sociedade brasileira e 
que encaravam os jovens como rebeldes, apáticos em relação à política, envolvidos com violência, 
alienados, etc. Na contramão dessas visões carregadas de estereótipos, aqueles estudos descortina-
vam um perfil de jovem mais curioso, preocupado com temáticas coletivas, interessado em participar 
de atividades culturais.

Na Câmara Municipal de São Paulo, esse cenário político marcou a criação da Comissão Extraordinária 
Permanente da Juventude, pioneira no Legislativo, aprofundando o debate sobre a juventude na ci-
dade numa perspectiva inovadora. Buscava-se conhecer melhor esse jovem e propor políticas públi-
cas que pudessem alcançá-lo em sua realidade efetiva, ou seja, considerando seus modos próprios 
de vida, suas demandas e suas atuações. Entre elas, ganharam destaque as questões colocadas por 
suas produções culturais, notadamente nas regiões menos favorecidas da cidade, ficando evidente a 
necessidade de políticas públicas nessa direção, inexistentes até então.

Já se desenhava aí o DNA do programa VAI. Criado pela Lei municipal 13.540, de março de 2003, 
de autoria do então vereador Nabil Bonduki, objetiva apoiar financeiramente grupos juvenis que 
desenvolvem ações culturais nos próprios locais de origem, relacionadas, portanto, ao cotidiano da 
cidade.  Destacam-se dois aspectos peculiares do programa, e que mantêm estreita relação entre 
si, a saber: o reconhecimento das ações culturais juvenis em desenvolvimento nas áreas periféricas 
da cidade e, consequentemente, uma concepção mais ampla da pluralidade das práticas artísticas 
e culturais realizadas.

1 Nas próximas referências ao nome do programa utilizaremos somente a sigla VAI.
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Na época de sua criação, o teto do subsídio era de R$ 15 mil 2, repassado em até três parcelas, de 
acordo com as necessidades dos projetos. Desde então, é realizada uma seleção anual, pela Comis-
são de Avaliação de Propostas, composta por membros do governo e da sociedade civil, vindos de 
organizações que atuam no campo da cultura e da juventude. A primeira parcela do recurso é adian-
tada e as demais são liberadas mediante relatórios parciais, planilha de desembolso e documentos 
fiscais comprobatórios. Embora a lei permita a inscrição de pessoas físicas e jurídicas, o foco está nas 
primeiras, justamente pela constatação de que, em geral, os jovens não se organizam formalmente, 
mas são sujeitos de direito nos quais é preciso apostar. 

Interessa ao VAI jogar luz e potencializar a diversidade de práticas culturais que transcorriam com 
muitas dificuldades e baixo reconhecimento e apoio do poder público, conciliando as diferentes 
formas de organização regional e os variados tipos de intervenções propostas. A ideia é que os 
próprios jovens recebam apoio nas ações culturais que julgam coerentes e importantes para eles 
e para outras pessoas.

Nos anos que se seguiram à criação do programa, a Secretaria Municipal de Cultura criou condições 
para operacionalizar suas ações, a princípio de forma embrionária, mas que ganharam força com o 
aumento e a estruturação de sua equipe técnica. Isso possibilitou a ampliação gradativa do número de 
projetos selecionados e o aprimoramento da gestão, envolvendo os grupos participantes, os membros 
da Comissão de Avaliação e demais parceiros. 

Ao longo do tempo percebeu-se a necessidade de conhecer, a cada edição, o perfil dos jovens inscritos e 
selecionados, com informações sobre os grupos atendidos, os projetos, a duração, os custos envolvidos, 
etc., apontando lacunas, possibilidades de intervenção e melhorias. Esses dados foram gradativamente 
incorporados na dinâmica de trabalho da equipe e da Comissão de Avaliação, que, além de selecionar 
os projetos, participa de reuniões sistemáticas para avaliar o desenvolvimento do programa.

Dentre as reflexões que envolviam, além da equipe técnica, os próprios jovens e outros atores cul-
turais que também convivem com esse segmento, um tema recorrente referia-se à trajetória dos 
participantes do VAI, após o desenvolvimento dos projetos. Emergiam assim questões relacionadas ao 
seu destino e os efeitos produzidos pelo programa em suas vidas. 

A presente publicação surge com o propósito de analisar essas questões, além de apresentar re-
flexões importantes sobre o significado do programa na vida cultural da cidade. Está dividida em duas 
partes distintas, ainda que interligadas.  

Na primeira delas, é apresentado o relatório com os resultados de pesquisa realizada entre a Ipsos 
Public Affairs e a equipe do VAI, em parceria com o CCE. Ao levantamento dos dados e às análises 

2  Segundo a lei, o valor máximo dos projetos é corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou índice que o substituir. 
Em 2012, para a 9a edição, o teto é de R$ 23 mil. 
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quali-quantitativas elaboradas pela empresa, foram acrescidas informações e reflexões da equipe 
técnica a partir de sua experiência acumulada acerca do desenvolvimento do programa e do acom-
panhamento dos projetos. Buscou-se, desse modo, identificar os caminhos percorridos pelos grupos 
que passaram pelo VAI, a percepção dos impactos produzidos em âmbitos individual e coletivo, além 
de averiguar se as iniciativas culturais apresentam continuidade após o recebimento do subsídio e, em 
caso positivo, em que condições isso ocorre. Todo o conteúdo deste relatório de pesquisa é exposto 
nos cinco capítulos deste trabalho.

No primeiro capítulo, há uma descrição dos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa, 
como apresentação de suas diferentes etapas, e de informações básicas sobre a composição da 
amostra utilizada, que teve como recorte participantes do programa no período de 2004 a 2009. Já 
no segundo capítulo, a ideia é analisar o perfil desses participantes com base em variáveis, como faixa 
etária, sexo, situação conjugal, escolaridade, situação de trabalho, linguagens utilizadas e atividades 
realizadas. Tal caracterização permitiu não somente conhecer melhor as pessoas envolvidas como 
também entender em que medida esse público corresponde ao que foi proposto na legislação que 
deu origem ao VAI.

O terceiro capítulo aborda o tema referente à trajetória dos grupos que passaram pelo VAI. A preocu-
pação aqui é saber se esses grupos já existiam antes do recebimento do subsídio, se contavam com 
algum tipo de apoio, e de que maneira estavam estruturados. Também são tratadas questões relativas 
às diversas condições de surgimento dos projetos, seu processo de elaboração e de desenvolvimento, 
além das vivências proporcionadas pelo contato com uma política pública como o VAI, especialmente 
na relação com a equipe responsável pela gestão do programa. Ainda nessa parte, busca-se conhecer 
o destino dos participantes após o término dos projetos, se continuam ou não desenvolvendo ativi-
dades e quais as dificuldades e desafios encontrados nesse percurso.  

Já as percepções a respeito dos efeitos produzidos pelo VAI são abordadas no quarto capítulo. Ainda 
que seja muito difícil estabelecer limites claros que identifiquem o impacto individual ou coletivo dos 
projetos e da vivência de cada grupo no programa, os participantes demonstram que os resultados 
parecem não se restringir somente à concretização dos projetos, mas deixam marcas mais profundas 
no tocante à forma de se relacionar com o território, a comunidade na qual pertencem, estabelecendo 
novas parcerias e formas de articulação.    

No quinto capítulo há um breve balanço das impressões dos pesquisados em relação ao cenário cul-
tural paulistano no qual são identificados entraves, avanços e possibilidades do fazer cultural. Também 
são tecidas reflexões sobre as alternativas de acesso aos recursos públicos para dar continuidade às 
ações, bem como as perspectivas futuras. 
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A segunda parte desta publicação é composta por artigos sobre o programa VAI. Na linha das dis-
cussões anteriores, três pesquisadores atuantes no campo das políticas públicas voltadas à cultura 
e à juventude foram convidados a abordar os dados da pesquisa e relacionar seus resultados com o 
histórico da cultura periférica, tendo em mira o significado do VAI para a cidade de São Paulo e sua 
inserção no campo das políticas públicas de cultura.

No artigo Conexões em Contexto: O Programa VAI como Catalisador de Relações, Clara Ceccchini 
do Prado explora as relações desencadeadas pelo VAI na vida dos jovens que dele participaram. 
Sistematiza algumas premissas do programa e analisa seu impacto no desenvolvimento humano e, 
especialmente, no fortalecimento das possibilidades de atuação cidadã desses jovens. Defende que 
a ampliação das liberdades contribui para forjar indivíduos que transitam melhor nos mecanismos 
da gestão democrática e que têm, assim, condições de desenhar sua própria trajetória de vida e de 
influenciar o seu entorno de forma diferenciada. 

Antonio Eleilson Leite, em O Programa VAI e a Cena Cultural da Periferia Paulistana identifica sete 
fatores decisivos para a formação da cultura de periferia e   estabelece a relação do VAI com cada 
um deles, seja como causa ou como efeito. A conclusão é que, para além da evidente ampliação da 
oferta cultural, os grupos apoiados pelo VAI têm significativo ganho de qualidade  artística, fato que 
contribui para o desenvolvimento estético da produção cultural periférica, ajudando assim a criar o 
próprio conceito de cultura de periferia. 

Já Alexandre Barbosa Pereira, no artigo intitulado O Programa VAI às Periferias: Jovens e Ações 
Culturais na Cidade de São Paulo, mostra que o diferencial do programa está em não tentar levar 
cultura à periferia, mas partir do reconhecimento de que, nas áreas periféricas, há uma movimen-
tação cultural; confiar e investir na capacidade dos jovens e em sua formação. Como resultado, 
mostra efeitos bastante positivos para os envolvidos e para a consolidação e ampliação do circuito 
cultural existente.  

Finalmente, tomadas em seu conjunto, essas reflexões constituem material valioso a ser utilizado 
nas ações estratégicas do programa, servindo como estímulo para novas pesquisas no campo das 
políticas públicas de cultura na cidade. Espera-se, assim, que o conteúdo possa contribuir para a 
avaliação de políticas culturais destinadas à juventude realizada por pesquisadores de organizações 
não governamentais, universidades, gestores da Prefeitura Municipal de São Paulo e de outras 
cidades interessadas.
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_1. SOBRE A PESQuISA

Desde sua primeira edição, até o ano de 2012, o Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais 
- VAI, subsidiou 956 projetos3 , entre pessoas físicas e jurídicas, correspondendo a R$ 18 milhões in-
vestidos em ações de grupos juvenis das áreas periféricas da cidade de São Paulo.

Como a pesquisa iniciou-se em meados de 2010, o recorte temporal adotado compreendeu os seis anos 
anteriores do programa, a saber, entre 2004, ano da primeira edição, e o ano de 2009. O trabalho foi 
realizado em duas etapas distintas, com uma abordagem metodológica mista qualitativa e quantitativa.

A Ipsos Public Affars realizou, na primeira fase, 22 entrevistas em profundidade com jovens que 
tiveram projetos subsidiados. Essas entrevistas, ocorridas no mês de outubro de 2010, serviram 
para identificar padrões e temas significativos que guiaram a elaboração do questionário utilizado 
na fase posterior.

O segundo momento consistiu na aplicação dos referidos questionários. Como a finalidade da pes-
quisa é captar as impressões pessoais relacionadas às trajetórias percorridas pelos participantes, foi 
escolhida uma amostra constituída somente por pessoas físicas, e que formam o público prioritário 
do programa. Esse aspecto, aliás, representa um diferencial importante do VAI em comparação com 
outras políticas públicas de fomento à cultura, direcionadas, em geral, a pessoas jurídicas. No período 
em estudo, a participação de projetos de pessoas físicas subsidiadas pelo programa representou 88% 
em relação ao total de projetos selecionados nesses seis anos.

3 Desde o surgimento do VAI, foram selecionados 969 projetos, dentre os quais 956 foram efetivamente desen-
volvidos e os demais apresentaram algum tipo de problema (falta de documentação, desistência, entre outros)  
que impediu sua concretização.
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A composição da amostra foi obtida a partir de listagem de proponentes contemplados entre 2004 e 
2009, distribuídos por regiões/subprefeituras e edições do programa. No mês de julho de 2011, foram 
entrevistados 150 proponentes, o que representa 33,5% das pessoas físicas selecionadas. Entende-
se aqui por proponente a pessoa que representa um grupo ou coletivo assumindo perante o programa 
uma série de responsabilidades relativas ao projeto. 

No que se refere à distribuição por edição do VAI, do total de 150 proponentes, 9% foram contem-
plados em 2004, 11% em 2005, 7% em 2006, 22% em 2007, 25% em 2008, e 27% em 2009. 
Essa composição foi em certa medida influenciada pela dificuldade do contato com os proponentes, 
particularmente acentuada nos casos dos projetos mais antigos, cujos endereços, telefones e outras 
informações já haviam sido alterados.

De forma sintética, a Tabela 1 apresenta a distribuição dos proponentes da amostra nas fases quali-
tativa (entrevistas em profundidade) e quantitativa (questionários).

Tabela 1 – Composição da amostra por edição do programa

Ano Projeto 
desenvolvido (PF)

Etapa 1:  
Entrevistas em profundidade

Etapa 2: 
Questionários

2004 54 3 13

2005 62 3 16

2006 49 5 10

2007 90 5 33

2008 100 4 38

2009 92 2 40

Total 447 22 150

Na Figura 1, visualiza-se a distribuição dos proponentes selecionados na amostra, de acordo com o 
ano de edição e local de residência dos entrevistados, aspectos que, na maioria das vezes, coincidem 
com os locais de realização dos projetos.



23

PROGRAMA VAI - VALORIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS

Figura 1 - Mapa com distribuição dos proponentes selecionados na amostra segundo o local de 
moradia e ano de realização do projeto (2004-2009)

2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009
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Considerando que no VAI os projetos podem ser selecionados por, no máximo, duas edições, conforme 
art. 8o da lei de criação do programa, observam-se dados importantes na pesquisa: 47% foram sele-
cionados mais de uma vez e, mesmo entre os que tiveram o subsídio apenas uma vez, metade, 49%, 
tentou novamente. No caso dos grupos apoiados em uma segunda edição, a maioria, 83%, recebeu o 
subsídio em anos consecutivos. 

Número de vezes que recebeu o VAI

53
47

DOS qUE RECEBERAM UMA 
VEZ O VAI: 49% CHEGARAM A 
TENTAR UMA SEGUNDA 

DOS qUE RECEBERAM O VAI 2 VEZES:  
83% ANOS CONSECUTIVOS 
17% ANOS NAO CONSECUTIVOS

BAse ToTAl: 150 casos

 Duas vezes 
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_2. PERFIL DOS 
SELECIONADOS PELO 

PROGRAMA VAI 
ENTRE 2004 E 2009

CARACTERIZAçãO DOS PROPONENTES

Com o intuito de traçar a situação dos entrevistados em 2011, este item analisa dados relativos a 
sexo, situação conjugal, idade, situação de trabalho e nível de escolaridade, utilizando, sempre que 
necessário, informações coletadas na pesquisa qualitativa.

61

39  Feminino 
 Masculino

BAse: 150 casos
FoNTe: e1. sexo do respondente

  Gráfico 1 - Distribuição dos proponentes por sexo (%)
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No Gráfico 1, nota-se o predomínio de proponentes do sexo masculino. Com base nos dados disponí-
veis no programa, constatou-se que os percentuais apresentados estão bem próximos da média para 
o período (2004-2008) 4, a saber: 62% de proponentes homens e 38% de mulheres. É provável que 
esse quadro reflita os diferentes papéis ainda conferidos a homens e mulheres na sociedade brasilei-
ra. Assim, apesar dos consideráveis avanços no campo dos direitos das mulheres, os homens ainda 
parecem ocupar mais amplamente os espaços públicos, inclusive na esfera da cultura.

Contra essa tendência, é preciso ressaltar que a discussão sobre gênero tem sido objeto de refle-
xão, por parte da Comissão de Avaliação, responsável pela seleção dos projetos. Nesse sentido, nos 
últimos anos, tem crescido significativamente o número de projetos inscritos e selecionados com 
proposta focada na questão da mulher, defendendo a ampliação da presença feminina em espaços 
culturais tradicionalmente dominados por homens. Outro eixo problematizado por diversos projetos 
refere-se à questão do papel da mulher na sociedade moderna, ainda regida por valores patriarcais, 
e submetida a padrões impostos de beleza e comportamento. quanto à situação conjugal, o Gráfico 
2 revela, como seria de se esperar para o público predominantemente jovem do programa, o elevado 
número de solteiros em relação aos casados ou separados/divorciados. Ainda que se considere a 
ambivalência que cerca essas categorias na atualidade, pode-se afirmar que essa composição segue 
a tendência do casamento cada vez mais tardio, principalmente entre homens e pessoas de escola-
ridade mais elevada. 

Gráfico 2 - Distribuição dos proponentes por composição familiar (%)

61

38

1

 Divorciado ou separado
 Casado ou com companheiro 
 solteiro

4 Fonte: VAI – 5 anos. Publicação produzida pela equipe técnica do programa, que apresenta, entre outros aspectos, o resultado 
de pesquisa realizada entre 2004 e 2008 sobre o perfil dos projetos apoiados.
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Como está explícito na legislação que o regulamenta, o VAI é uma política cultural voltada principal-
mente para jovens, privilegiando pessoas na faixa entre 18 e 29 anos. Os dados de acompanhamento 
do programa, assim com os desta pesquisa, confirmam que é acessado majoritariamente por essa 
faixa etária, embora existam exceções. Entre os entrevistados, 36% tem idade superior a 30 anos, 
mas é preciso lembrar que, quando foram apoiados pelo programa, eram mais jovens; com essa cor-
reção temporal, faz-se  a distribuição contida no Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Distribuição dos proponentes por faixa etária (%)

4727

916

 Mais de 40
 30 a 39
 25 a 29
 18 a 24

BAse: 150 casos
FoNTe: e2. Qual sua idade?

A situação de trabalho é outra característica marcante, no perfil dos entrevistados, e aponta algumas 
das inevitáveis tensões existentes na vida daqueles que desejam conciliar as atividades desenvolvidas 
no campo da cultura com a necessidade de emprego. 

O Gráfico 4 fornece dados relevantes sobre os tipos de trabalho remunerado exercidos pelos propo-
nentes. Nota-se que 86% dos participantes afirmaram exercer atividade remunerada, e grande parte 
deles (43%) na área cultural. Destaque-se o grupo de pessoas que atualmente desenvolve atividades 
culturais sem remuneração, caso de 5% dos entrevistados, os quais, somados àqueles que exercem 
atividades culturais remuneradas, representam 48% da amostra. Ou seja, quase metade dos propo-
nentes pesquisados ainda está envolvida com atividades remuneradas no meio cultural.
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01 02 03 04

BAse: 150 casos
FoNTe: e5. Qual destas alternativas melhor descreve a sua situação hoje com relação ao trabalho? 

Gráfico 4 - situação atual de trabalho

A análise das entrevistas permite detalhar alguns aspectos relacionados à forma de inserção dos 
participantes no mercado de trabalho. Assim, depoimentos comprovam que a maioria dos propo-
nentes trabalha na área cultural, ainda que em condições muito diferentes. São comuns relatos 
de participantes que afirmam não possuir emprego fixo, executando pequenos trabalhos como 
free-lancer, autônomo, ou fazendo “bicos” nas áreas de produção cultural, música, cinema, design, 
ilustração, etc., evidenciando relações flexíveis de trabalho, com tudo o que isso pode implicar em 
termos de autonomia, mas também de precarização do processo de trabalho. 

Há também casos de proponentes que disseram desenvolver atividades em arte-educação, a maioria 
delas em organizações não governamentais. Verifica-se adiante como a preocupação com a formação 
na área cultural aparece com destaque em várias ações dos grupos. Já aqueles que não desenvolvem 
atividades culturais remuneradas, mencionaram empregos em áreas bastante diversas, como tele-
marketing, recursos humanos, turismo, e também em postos do funcionalismo público.
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Independentemente da remuneração, é possível identificar nas entrevistas dificuldades concretas 
enfrentadas pelos proponentes quanto a compatibilizar cultura e trabalho, e distinguir dois tipos dife-
rentes de relação entre esses campos de ação. 

No primeiro grupo, o proponente mantém-se num emprego capaz de garantir seu sustento e, parale-
lamente, dar-lhe a possibilidade de desenvolver suas ações culturais. Tal estratégia frequentemente 
envolve algum nível de tensão entre a necessidade premente do emprego, repleto de normas e obriga-
ções, e a liberdade de criação e expressão que envolve vários domínios artísticos e culturais, conforme 
os seguintes relatos5:

“Aprendi na verdade que a arte no Brasil é complicada 
de sobreviver. quando eu descobri isso, pra mim ficou 
mais leve, porque eu me resolvi. Fui tentar ganhar di-
nheiro. Uma parte do meu tempo eu tento ganhar dinhei-
ro e uma parte eu tento produzir coisas que eu gosto. E 
cada vez mais eu percebo que o tempo do negócio está 
comendo o tempo do lado artístico.” – (2006 e 2007; 
masculino; 31 anos)

“Tenho hoje um emprego formal para sobreviver e nos 
intervalos, nos finais de semana, faço coisas voltadas ao 
meio ambiente e cultura.” – (2006; masculino; 31 anos)

O segundo grupo engloba aqueles participantes que encontram condições mínimas de integrar cultura 
e trabalho, muitos deles atuando em organizações não governamentais, escolas, estúdios, compa-
nhias de teatro, etc. O preço pago pela opção de viver da cultura passa comumente pela aceitação de 
condições nem sempre satisfatórias, quando não rudimentares.

5 Conforme acordado entre a Ipsos Public Affars e os proponentes pesquisados, optou-se pela não divulgação dos nomes dos 
entrevistados. Por esse motivo,  todas as citações apresentarão como referência o ano de recebimento do subsídio do VAI, além 
do sexo e idade na época da entrevista (2010).



32

VIA VAI - PERCEPÇÕES E CAMINHOS PERCORRIDOS

Ainda que este tema seja objeto de análises subsequentes, cabe registrar algumas situações em que 
os participantes abrem mão de atividades remuneradas para dedicarem-se exclusivamente aos pro-
jetos. Nesses casos, diante das imposições do emprego, a oportunidade de liberar-se de outras ativi-
dades remuneradas em função do apoio dado pelo VAI possibilita unir o recebimento de uma ajuda de 
custo com o desenvolvimento artístico e cultural, algo que exige um tempo específico de maturação.

“Ele [o VAI] me possibilitou esse tempo. Possibilitou... e 
isso faz toda a diferença, né? Você ter tempo para fazer. 
Eu não tive quando eu trabalhava naqueles outros dois 
anos lá, com carteira registrada. Era uma coisa que eu 
não tinha: tempo. Era uma coisa que não existia. (...) Você 
não tem sábado e domingo para descansar. Você tem que 
lapidar todos os dias.” – (2007; masculino; 28 anos)

A necessidade de tempo para  incrementar as ações culturais também repercute no processo de for-
mação contínua dos grupos. Nas entrevistas, nota-se a preocupação dos proponentes em participar 
de cursos livres de formação artística em espaços culturais públicos e privados, escolas de teatro, 
organizações não governamentais, escolas técnicas, etc., na busca do aprimoramento em dada área 
de atuação, ampliando-se assim as possibilidades de inserção no campo cultural. 

A complexa interação entre a formação artística, a preocupação com as relações de trabalho e as 
atribulações da produção cultural demarcam algumas coordenadas do fazer cultural presentes na vida 
de vários dos proponentes estudados.

“Eu quero fazer mais um curso que é curso de cinema, 
eu quero me aprofundar mais na parte da arte mesmo 
(...) Além de trabalhar muito, eu continuo estudando por 
fora, eu tenho um outro grupo também, fora esse que 
eu montei. E continuo trabalhando com arte pra nunca 
perder o ritmo e não esquecer também das coisas que 
você faz no curso.” – (2009; feminino; 30 anos)
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A preocupação com a formação profissional mantém estreita relação com o nível de escolaridade dos 
proponentes, conforme Gráfico 5.

BAse: 150 casos
FoNTe: e3. Qual o seu nível de escolaridade? / e3a. 
Atualmente você está frequentando algum curso? (RU)

Gráfico 5 - escolaridade
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47

3

ATUALMENTE FREqUENTANDO 
ALGUM CURSO: 40%

 superior
 Médio
 Fundamental

O Gráfico 5 aponta que metade da amostra é constituída por proponentes com curso superior com-

pleto, ou em andamento; enquanto que 47% apresentam formação no ensino médio, concluído ou 

não. Esses números, se comparados aos indicadores nacionais de escolaridade – atualmente, 12,7% 

da população tem formação superior e 33,7% apresenta ensino médio completo – revelam uma di-

ferença bastante significativa 6, que se traduz em questões relevantes, se analisado que o programa é 

dirigido a jovens que moram e/ou desenvolvem atividades nas regiões periféricas de São Paulo.

É bastante provável que essa constatação desmistifique certa representação que vê os jovens mo-

radores da periferia como privados, em bloco, de uma série de direitos sociais, algo que merece 

reparo, ao menos quando se pensa no acesso à educação. Há de se levar em conta, também, o 

aumento, ocorrido nos últimos anos, no acesso às universidades tanto públicas quanto privadas – 

viabilizado pelos programas públicos de concessão de bolsas, e ampliação do crédito educativo, 

6 Segundo a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os indicadores de escolaridade para o Município 
de São Paulo estão bastante próximos dos indicadores nacionais apresentados acima. Assim, para a faixa etária entre 20 e 
29 anos, o percentual de população da cidade com ensino superior completo é de 13,7%, e de 46,7% para o ensino médio 
completo ou equivalente (PESqUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS - PNAD/IBGE, 2009). 



34

VIA VAI - PERCEPÇÕES E CAMINHOS PERCORRIDOS

para citar somente duas políticas inclusivas na educação. Vide também o barateamento das men-
salidades de certos cursos, em razão do incipiente processo de massificação do ensino superior.  

Cabe lembrar aqui que o aumento no número de ingressantes no ensino superior, ocorrido nos últimos 
anos, não está isento de contradições, na medida em que tal ampliação não necessariamente tem 
sido acompanhada pelo aumento na qualidade dos cursos, e o nível de evasão dos estudantes nesse 
segmento ainda é bastante expressivo. Nas entrevistas, aparecem informações que corroboram esse 
dado: muitos entrevistados relatam a necessidade de interromper os estudos por diversos fatores, 
como a falta de condições para pagar, desilusão com o curso, nascimento de filho, necessidade de 
trabalho menos precário, etc. Mesmo os casos daqueles que conseguem ou planejam retomar tardia-
mente seus estudos, indicam um percurso escolar não linear e prolongado. 

A análise da escolaridade leva, portanto, a reconhecer que o público do VAI é constituído por um seg-
mento específico dentre os jovens moradores da periferia, caracterizado pela significativa inclusão na 
universidade e com algum repertório de vivências nesse ambiente. Caberia indagar, neste ponto, em 
que medida o acesso à educação formal aparece como elemento facilitador ou instigador de novas 
práticas culturais, ou, se, pelo contrário, essas mesmas práticas favorecem a busca da universidade. 
Tal quadro reflete-se, inclusive, no nível de interesse demonstrado pela própria formação por parte 
dos proponentes, haja vista que, quando perguntados se frequentavam outros cursos, 40% dos pes-
quisados responderam afirmativamente.

RETRATO DAS AçÕES CuLTuRAIS

O VAI tem por princípio privilegiar a produção cultural na sua diversidade de linguagens e propostas de 

atuação. Essa característica, inscrita na própria lei de criação do programa, busca refletir a instigante 

dinâmica cultural já existente na cidade de São Paulo em que os jovens, sobretudo os moradores das 

áreas periféricas, são os principais protagonistas. Não é à toa, como assinalado, que o programa va-

loriza ações culturais que brotam do cotidiano das pessoas, na base de vivências coletivas, e redes de 

sociabilidade que trazem sempre a marca de algum diálogo com a realidade local. (Vide Gráfico 6.)
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81

19

 Mais de uma linguagem
 Apenas uma linguagem

MÉDIA DAS LINGUAGENS CITADAS: 3,6

 linguagens artísticas da ação
 Principal

4% MENCIONOU qUE NÃO HÁ 
UMA LINGUAGEM PRINCIPAL

Gráfico 6 – linguagens utilizadas nos projetos

BAse ToTAl: 150 casos
FoNTe A1c. Quais foram as linguagens artísticas da ação proposta no projeto: / A1c1. e qual destas era considerada a principal?
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A pesquisa procurou conhecer, dentre as linguagens utilizadas nos projetos, qual delas era conside-

rada a principal por parte do grupo. No Gráfico 6, as linguagens mais mencionadas como principal 

foram o teatro, o audiovisual e a música, respectivamente com 25%, 15% e 11%.

O predomínio do teatro pode ser entendido como resultado de vários fatores conjugados que carac-

terizam essa linguagem no contexto histórico da cidade, como a propagação, nas últimas décadas, 

de várias modalidades de cursos de formação em escolas, universidades, oficinas mantidas por 

companhias teatrais, organizações não governamentais e pelo próprio poder público, além da exis-

tência de editais para financiamento de pesquisa, produção e circulação de peças teatrais, fruto da 

mobilização política desse segmento. Tanto o teatro e o audiovisual quanto a música também dis-

põem de maior visibilidade dentro dos meios de comunicação, como a televisão, o rádio e o cinema. 

No caso específico do audiovisual, tem ocorrido, nos últimos anos, acentuado aumento no campo 

da formação, produção e exibição de vídeos em vários circuitos independentes, configurando uma 

nova cena na qual têm destaque diversas instituições atuantes na cidade. Esse processo de expan-

são, presente não só no audiovisual, mas também no rádio, hip hop, livros e literatura, cultura digi-

tal, entre outros, foi bastante facilitado pela popularização dos novos meios de produção cultural, e 

sua consequente apropriação por parte dos grupos.

Acrescente-se, ainda, o papel desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Pro-

grama Vocacional, que oferece formação e orientação nas áreas de teatro, dança, música e artes 

visuais, apoiando grupos iniciantes em várias regiões da cidade, constituindo público potencial para 

o VAI e interessante exemplo de integração de políticas públicas de cultura.

Emblemáticas da cultura urbana, em especial no caso paulistano, o hip hop e as artes visuais (que 

incluem o grafite) aparecem, na sequência, como as principais linguagens dos projetos. 

Embora seja possível identificar projetos centrados numa linguagem considerada predominante, 

percebe-se, na prática, que tem sido cada vez mais comum a mistura de diferentes linguagens. 

Nesses casos, as ações culturais propostas configuram-se na forma de um mosaico em que se 

articulam, no próprio desenvolvimento do projeto, a música, o audiovisual, o teatro, as culturas 

tradicionais, as artes visuais, a dança, entre outras. Essa possibilidade aberta pelo VAI, ao contrá-

rio de políticas culturais que limitam os editais a determinadas linguagens, confere considerável 

plasticidade às ações dos grupos, reforçando processos criativos em curso nas várias regiões. Nas 

palavras de um dos proponentes:
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“Eu acho que não dá pra colocar todo mundo num cal-
deirão, só que é uma coisa que eu gosto muito do VAI. 
Porque aí é muita linguagem: é teatro, é música contem-
porânea, é hip hop (...). Existe uma diversidade muito 
grande no VAI. Eu sinto que o VAI propõe uma análise 
dos projetos pensando muito bem na realidade daquela 
região.” – (2007; feminino; 29 anos)

A escolha do conjunto de atividades a serem realizadas num projeto reflete, em certa medida, experiên-
cias adquiridas anteriormente pelos grupos no decorrer de suas trajetórias. Tal como ocorre com as 
linguagens, também é possível vislumbrar grande variedade nas estratégias utilizadas pelos partici-
pantes para viabilizarem os projetos, abarcando, não raramente, diferentes atividades culturais que se 
conjugam para atingir determinado efeito. Os tipos de atividades utilizadas aparecem no Gráfico 7.
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 Atividades artísticas da ação
 Principal

1% NÃO RESPONDEU A RESPEITO 
DA PRINCIPAL ATIVIDADE

Gráfico 7 - Atividades desenvolvidas no projeto

BAse: 150 casos
FoNTe: FA1d. (CARTÃo A1d) Quais das seguintes atividades foram desenvolvidas no decorrer do projeto? (RU por linha) / A1d1. 
(CARTÃo A1d) e qual destas era a principal? (RU)

Rádio web
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As atividades apontadas como principal pelos grupos podem ser agrupadas a partir de determinadas 
características que, embora não necessariamente excludentes, ajudam a entender seu significado no 
contexto das propostas do projeto. Assim, verifica-se que 46% delas referem-se a ações culturais que 
aparecem sob a forma de eventos, ainda que apresentem graus variados de continuidade, como é o 
caso de intervenções urbanas, espetáculos, exibição, shows, saraus, festivais e de rádio web; 36% 
abrangem atividades voltadas à formação cultural, como as oficinas e workshops; e 17% referem-se 
a atividades que culminam em algum produto final, como as atividades de fotografia, DVD, acervo, 
painel, fanzine, CD, livro, revista, gravura e histórias em quadrinhos (Hq). 

Como um mesmo projeto pode envolver diferentes formas de atuação, o Gráfico 7 também apresenta 
o conjunto das atividades desenvolvidas, destacando-se a formação e as  intervenções urbanas, quan-
do comparadas às demais, sejam estas a atividade principal ou não. Uma das explicações possíveis 
para esse fato reside na preocupação dos grupos participantes em multiplicar e colocar em prática o 
conhecimento adquirido, fomentando novos grupos, além da intenção de contribuir para o processo de 
tomada de consciência a respeito dos problemas enfrentados pela população local. 

“A gente queria uma mudança de querer ampliar as ati-
vidades do grupo e fazer o grupo crescer, e atuar mais 
na comunidade, você poder mudar a realidade do seu 
bairro.” – (2006; masculino; 28 anos) 

Diferentes trajetórias cruzam-se, por meio dos projetos desenvolvidos no VAI. Em comum, a condição 
de trabalhadores, e metade deles exercendo algum tipo de atividade remunerada na área cultural. 
São todos sujeitos na busca de conhecimento e com vontade de agir, de transformar a cidade e o 
local onde vivem. 

Após traçar este breve panorama, resta saber quem são esses grupos e projetos, como estes se de-
senvolveram antes e durante o VAI, e, tão importante quanto, o que aconteceu com esse público após 
a passagem pelo programa.
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_3. AS AçÕES CuLTuRAIS: 
O QuE ACONTECEu 

COM OS GRuPOS QuE 
PASSARAM PELO VAI? 

AS AçÕES E OS GRuPOS ANTES DO VAI

A questão do território e dos espaços comuns de sociabilidade serve como pano de fundo para muitas 
das ações propostas pelos projetos. É no âmbito das relações cotidianas que grupos são formados, 
gerando relações de parceria mediadas pelo desejo comum de fazer alguma coisa juntos. O seguinte 
depoimento ilustra bem essa ideia:

“O grupo tinha uma amizade e foi acontecendo uma coin-
cidência das escolhas profissionais, de serem a mesma, 
pelo teatro, esse grupo de pessoas que tinham como 
amigos na vida, com caminhos diversos, aonde a gente 
começou com teatro amador dentro do grupo de jovens 
do Centro [nome da organização]. Dali a gente começou 
a aprimorar essa ideia, a ensaiar fora (....).” – (2007 e 
2008; feminino; idade não informada)
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Essas iniciativas estabelecem-se no interior de uma multiplicidade de espaços espalhados pela ci-
dade. Grande parte dos projetos teve suas ações desenvolvidas em equipamentos públicos, como 
as casas de cultura, os Centros Educacionais Unificados (CEUs), as escolas, etc.; ou em espaços de 
natureza comunitária, como organizações não governamentais, igrejas, associações; além da apro-
priação direta das ruas, praças, parques, becos e bares, entre outros lugares.

“Comecei a fazer aula no vocacional [do CEU](...) Fize-
mos uma peça (...) pouco conhecida, mas era uma peça 
que trabalhava uma temática que naquela época eu 
gostei (...) Foi quando eu me apaixonei mais ainda por 
teatro e aí veio a loucura. E falo que foi minha loucura. 
Comecei a fazer parte de todos os grupos de teatro que 
eu conhecia na região.” – (2008; masculino; 23 anos)  

O sentimento de valorização de um espaço comum de ação adquire, nesse contexto, enorme relevân-
cia. Expressa a forte ligação afetiva entre os participantes e o território onde vivem ou atuam, na forma 
da construção de identidades ancoradas em questões locais e, ao mesmo tempo, reflete o olhar dos 
jovens sobre a cidade. 

Nas entrevistas, quando perguntados sobre o sentido atribuído à sua ação cultural, foram significati-
vas as falas de proponentes que entendem a cultura e a arte como instrumentos para compreender e 
intervir sobre a realidade social.

“O projeto era para trabalhar com cinema itinerante nas 
comunidades carentes da Zona Sul. Então, o trabalho era 
exibir filmes de quem estava produzindo, e fazer com que, 
quem quisesse assistir filmes, e tinha dificuldade de se 
deslocar, pudesse ver o que estava sendo produzido. E 
sempre ter um diálogo com a população, saber como ela 
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vê o cinema, o que ela acha do filme, o que tem a ver com 
a vida dela.” – (2006; masculino; 28 anos)

 

“[Surgiu] de um grupo de jovens mesmo de diversas 
áreas de conhecimento (...) que resolveram se unir para 
fazer alguma coisa dentro da comunidade mesmo.” – 
(2006; masculino; 31 anos)

Cabe indagar, a esta altura, como as ações culturais que surgem dessa densa rede de relações co-
munitárias transformam-se em projetos culturais que chegam até o VAI. 

A compreensão do histórico dos grupos nos períodos que antecedem a seleção dos projetos pode 
trazer, a respeito, algumas informações relevantes. No Gráfico 8, constata-se que 69% das ações 
culturais já existiam antes do apoio obtido do programa, enquanto as 31% restantes referiam-se a 
grupos articulados a partir da possibilidade de acessar o VAI. No primeiro caso, a participação no 
programa decorre  de uma trajetória marcada por ações culturais já existentes nas regiões de origem, 
enquanto, no segundo caso, a participação no VAI representa a possibilidade de estruturação de um 
grupo que existia de forma ainda incipiente. 

69

31

1

 Já existia antes de receber apoio do VAI
 Foi desenvolvida para o VAI
 Ns/NR
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BAse ToTAl 150 CAsos/ 103 CAsos 
FoNTe A2. AINDA CoM RelAçÃo A AçÃo DeseNVolVIDA PoR seU GRUPo. VoCê DIRIA QUe elA: RU /A2A. Há QUANTo TeMPo ANTe Do 

VAI esTA AçÃo exIsTIA? (RU)

Ainda no Gráfico 8, há informações sobre o tempo de existência dos grupos participantes. Levando-se 
em conta os dois primeiros períodos apontados nas barras, fica evidente que a maioria dos grupos 
estudados, 56% da amostra, apresenta duração inferior a dois anos, até serem contemplados pelo 
programa. Esse dado indica o caráter relativamente incipiente tanto dos grupos quanto das ações 
propostas. Um segundo segmento é formado por grupos com existência superior a três anos, perfa-
zendo 44% do total. 

A comparação desses dados com a faixa etária dos proponentes no período considerado pela pesqui-
sa (79% deles estavam na faixa etária entre 18 e 29 anos, conforme dados internos) leva-nos a refletir 
acerca do tipo de envolvimento desses jovens com as ações culturais frequentemente encaradas pelo 
senso comum como efêmeras e fragmentadas. Tal concepção está associada à representação das 
ações juvenis como desprovidas de continuidade, inconsequentes e imaturas.

Apesar do VAI apoiar grupos não profissionais, valorizando iniciativas culturais já existentes, verifica-
se que, entre os selecionados, há diversos níveis de experiência, que variam de grupos com maior 
tempo de existência e de vivência na área cultural – muitas vezes articulados em redes e com apoio 
anterior –, até grupos que estão começando a construir sua trajetória. 

As entrevistas qualitativas demonstram, nesse sentido, que poucos dos entrevistados relataram ter 
participado de algum edital antes do VAI, ou até mesmo colocado no papel suas ações de forma 
mais estruturada, segundo metodologia exigida em projetos escritos. Essa inexperiência é bastante 

Gráfico 8 - existência da ação antes do VAI



47

PROGRAMA VAI - VALORIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS

característica do modo como esses grupos surgem e se desenvolvem, com ou sem apoio de uma rede 
local de parceiros e menor exigência de planejamento. Por conta disso, um dos principais desafios 
para esses grupos era a obtenção de verba para realizar as atividades e garantir ações contínuas sem 
necessariamente ter que pagar para viabilizá-las. 

“Antes do VAI, a gente tinha um monte de dificuldades, 
porque éramos voluntários e tinha que pagar água, luz. 
Cada um dava uma contribuição do seu bolso, uma men-
salidade pra manter o espaço. quando a gente não con-
seguia doação, a gente dava material de limpeza, outros 
faziam lanchinho.” – (2006 e 2007; masculino; 35 anos)

O Gráfico 9 traz informações sobre os apoios recebidos pelos grupos existentes antes do VAI. 

BAse ToTAl: 103 casos
FoNTe: A2a1. Vocês contavam com algum tipo de apoio para o desenvolvimento dessa ação com relação a: / 
A2a2. Quem dava esse apoio com relação à  
o poder público, oNGs e entidades sociais, ou outros? (RU por linha)

Gráfico 9 - Apoio para desenvolvimento da ação, antes do VAI
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Dentre os entrevistados, a maioria (69%) recebeu algum tipo de apoio, principalmente em relação 
ao espaço para a atividade, antes de ter acesso ao subsídio do programa. Destes, 12% declararam 
ter recebido apoio financeiro, originado de organizações não governamentais ou do poder público. 
Transparece aqui a dificuldade corriqueira encontrada por vários desses grupos em acessar os escas-
sos recursos financeiros direcionados à cultura, dificuldade que se traduz nos gastos insuficientes 
destinados à garantia dos direitos culturais, principalmente no campo das políticas públicas. 

A modalidade de apoio mais apontada pelos participantes refere-se aos espaços para ensaio e 
produção, como disponibilidade de salas ou infraestrutura, com 64% das menções. Esse dado atesta 
a importância crucial desses locais para a estruturação e identidade dos grupos. A característica 
desses espaços é de que 53% pertencem a organizações não governamentais, enquanto 35% estão 
sob a alçada do poder público. 

Esse fato pode ser explicado pela marcante presença dessas organizações nas áreas onde residem 
e/ou atuam os proponentes, e é comum existirem em seus quadros de funcionários pessoas oriundas 
do próprio entorno  de origem dos usuários, fator que estimula uma relação mais aberta e flexível no 
desenvolvimento de iniciativas culturais. Para um dos entrevistados:

“No trabalho de cultura, dentro de periferia, acaba en-
contrando muito o terceiro setor”. – (2009 e 2010; 
masculino, 24 anos)

Esse conjunto de pequenos apoios que tornam possíveis as ações dos grupos conforma uma série de cir-
cuitos culturais espalhados por toda a cidade. Em termos comparativos, o poder público carece da mesma 
capilaridade para sua rede de equipamentos culturais, em razão de certo distanciamento em relação aos 
cidadãos e também pelo nível de burocracia que envolve o uso e a ocupação dos espaços culturais.

É bem verdade, entretanto, que o estreitamento do contato entre poder público e cidadãos tem avan-
çado sensivelmente nos últimos anos, sobretudo após o surgimento dos CEUs, com a proposta de 
unir cultura, educação e lazer por meio da oferta de espaços integrados. Outro avanço ocorreu com a 
implantação do Centro Cultural da Juventude (CCJ), na zona norte de São Paulo, inovador no campo 
das políticas públicas dirigidas aos jovens. 

Também o papel das Casas de Cultura, mesmo que em número insuficiente, com problemas de in-
fraestrutura e de programação,  pode ser considerado, na medida em que catalisa grande número 
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de iniciativas culturais. Em face do exposto, entender essa realidade a partir de uma dicotomia muito 
rígida entre as organizações não governamentais e o poder público pode não ser de todo correto, se 
considerado o fato de que, na atualidade, muitas dessas organizações recebem volume considerável 
de recursos públicos para desenvolver suas ações.

Tomemos o seguinte relato sobre o papel desempenhado por esses espaços comunitários no início 
de vários projetos: 

“Conseguimos um espaço no centro comunitário. Lá, o 
pessoal lia livro, a gente tentava fazer algumas oficinas, 
algumas palestras com o pessoal da saúde e conseguia 
camisinha para distribuir. E foi onde eu tive a ideia de 
oficializar mesmo, aí eu escrevi o projeto pro VAI.” – 
(2006 e 2007; masculino; 35 anos)

  

Ainda que a equipe do VAI venha a cada ano buscando formas de aprimorar a divulgação sobre o 
edital, nas entrevistas em profundidade vê-se que é principalmente nas interações cotidianas que a  
informação circula e chega aos interessados.

 

“Foi o pessoal falando, foi de boca a boca, um grupo 
que fala pra outro, que fala pra outro (...), em alguma 
reunião alguém fala: ‘Já tentou o VAI?’. Aí eu come-
cei a ler os editais, pesquisar os projetos que tinham 
sido aprovados pra saber como que funcionava, fui me 
aprofundando, fui atrás, fui ao Instituto Pólis que dava 
umas dicas de como escrever projetos.” – (2006 e 
2007; masculino; 35 anos) 
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“A gente tinha um conhecimento do programa por causa 
do CEU, que sempre falava dos Fomentos, passava pra 
gente. E quando a gente ficou sabendo foi aquela coisa: 
‘Vamos fazer?’ – ‘Vamos’. Aí ficamos um tempinho sem 
se ver, só pensando, aí juntamos: ‘Vamos fazer’. E aí foi 
que, em uma semana, a gente escreveu o projeto todo, 
decidiu o que a gente queria fazer. Foi uma surpresa pra 
gente quando ligaram pra gente e falaram: ‘O projeto foi 
satisfatório’. A gente até achava que, assim: ‘Vamos ten-
tar pelo menos pra ver se a gente consegue’. – (2009; 
feminino; 30 anos) 

De forma mais geral, verificou-se que, no período anterior ao apoio do VAI, os grupos se estruturaram 
a partir de uma rede de apoio local,  com dimensões limitadas. O programa aparece nesse cenário 
como uma possibilidade efetiva de estruturar o grupo e melhorar as condições para criação e conso-
lidação de determinada proposta artística. 

Adiante, será analisado o percurso que se estende da primeira fase da tomada de decisão até a ins-
crição, seleção e o desenvolvimento do projeto.

AS AçÕES E OS GRuPOS DuRANTE O VAI: 
VIVENCIAR O DESENVOLVIMENTO DO PROjETO

Já foi assinalado que o projeto escrito, submetido à análise da Comissão de Avaliação, constitui pré-
requisito fundamental para participação no VAI. Aparece como documento que unifica e, sob certos 
aspectos, sintetiza o conjunto de vivências anteriores dos grupos interessados e apresenta a proposta 
de ação que se pretende desenvolver com o recebimento do subsídio.
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Embora o programa atenda a uma parcela pequena do total de projetos inscritos a cada edição (média 
de 15%), há uma preocupação por parte dos responsáveis  quanto à ampliação do acesso e de isono-
mia na participação. Diante disso, o edital traz descrição detalhada a respeito do formato dos projetos, 
seu conteúdo, forma de apresentação, entre outros requisitos, além de explicitar os critérios utilizados 
pela Comissão de Avaliação. Ademais, na tentativa de contribuir para a superação de eventuais difi-
culdades encontradas na elaboração dessas propostas, a Secretaria de Cultura promoveu, em anos 
anteriores, cursos de elaboração de projetos, por meio da contratação de organizações culturais com 
experiência em educação popular, e membros da equipe técnica frequentemente fazem apresenta-
ções públicas acerca do edital, em parceria com vários órgãos públicos e entidades culturais. 

Em geral, o discurso dos entrevistados traz que a proposição em forma de projeto é positiva, pois 
garante comprometimento por parte dos grupos e democratiza as chances de acesso. Todavia, en-
tre tomar conhecimento do programa, elaborar uma proposta, escrever um projeto e, finalmente, 
inscrevê-lo no VAI, há um caminho nada linear ou livre de percalços. 

Alguns proponentes apontaram dificuldades em escrever, por sentirem-se pressionados diante de 
uma experiência inédita, enquanto outros relataram facilidade  por estarem mais familiarizados com a 
linguagem, as regras e o universo de editais, ou, ainda, pela própria formação pessoal. 

Seja como for, há entre os participantes o reconhecimento de que a exigência do projeto escrito traz 
responsabilidade, assim como aprendizados, pois uma coisa é ter as ideias na cabeça, outra é estru-
turar tudo no papel, com cronograma e orçamento:

“A partir do momento em que você apresenta um projeto 
muito bem detalhado, muito bem organizado, com todos 
aqueles itens, pra você esquematizar e contextualizar 
além da sua cabeça, mostra que você tem capacidade 
de gestão.(...). E aí, quando um jovem, por exemplo, de 
18 anos, apresenta um projeto muito bem organizado, 
eu acho incrível. É você concretizar uma ação protago-
nista, uma ação autônoma de um jovem.” – (2007; fe-
minino; 29 anos)
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“Porque [através do projeto] você vai ver a essência. 
E é o que eu te falei, documentar mesmo, bonitinho. 
Isso faz parte da ética, da democracia mesmo. Para que 
todos possam participar, tem que ter algo escrito, tudo 
bem colocado, quais são os objetivos gerais, quais são 
os específicos, que meta que eu quero alcançar, quais 
são os resultados.(...) Então, eu acho que o roteiro de 
elaboração é uma das práticas mais democráticas que o 
Programa VAI tem.” – (2005; masculino; 38 anos)

Diversos proponentes abordaram a rica vivência propiciada pelo processo de elaboração do projeto, 
não somente pelo resultado final alcançado, mas pela construção coletiva, que exigiu algum tempo 
consagrado à discussão, ao autoconhecimento, ao debate sobre o papel de cada integrante e orga-
nização das atividades. São definidos assim os compromissos e as responsabilidades do grupo no 
caso da aprovação do projeto e do recebimento da verba pública. 

Nessa divisão de tarefas, delineiam-se duas dimensões de atividades que, embora complementares, 
comumente são encaradas como dicotômicas, por parte dos grupos, a saber, a gestão administrativa 
e financeira do projeto e o fazer artístico-cultural mais amplo. A primeira dessas dimensões relaciona-
se às necessidades práticas e, por vezes, imediatas da dinâmica de funcionamento do projeto, como 
a documentação necessária exigida pelo programa, prestação de contas, logística, etc.; já a segunda 
refere-se àquelas atividades que caracterizam o processo de concepção, criação e desenvolvimento 
da ação cultural proposta. Nas falas de alguns participantes, ressalta-se a necessidade de integração 
da parte administrativa nas demais ações de cunho artístico, como condição fundamental para o 
sucesso do projeto.

“Para todo mundo que trabalha com arte, pelo menos é 
o que eu vejo, é sempre esta a parte complicada, que é 
a parte administrativa. Todo mundo tem uma ‘porrada’ 
de ideia, quer fazer um monte de coisa, só que na hora 
de pegar na caneta e colocar no papel é sempre compli-
cado.” – (2007; masculino; 30 anos)
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“É um parto, é um processo que não é fácil, mas é im-
portantíssimo. Porque é quando você começa a ter uma 
prévia do que pode funcionar e o que pode não fun-
cionar. Você começa a planejar melhor, a pôr no papel. 
Começa a sair do plano das ideias e entra no plano do 
papel.” – (2006 e 2007; masculino; 31 anos)

Por ser uma área pouco explorada na formação dos inúmeros grupos culturais da cidade, as gestões 
administrativa e  financeira do projeto, vistas como secundária, em geral, recaem sobre uma ou duas 
pessoas que, aos olhos do grupo, demonstram alguma habilidade em lidar com esse tipo de demanda. 
Uma dessas pessoas pode ser o proponente, embora não seja incomum o fato de este contar com 
uma pessoa mais afinada com questões administrativas, liberando-o para as ações artístico-culturais. 
Entretanto, nem sempre esses impasses resolvem-se simplesmente pela mera divisão de tarefas, 
quando os perfis não se encaixam nas funções. Assim, em muitos casos, ao longo do desenvolvimento 
do projeto, a produção artística, percebida como dimensão gratuita e pautada pela criatividade, é 
obrigada a ceder lugar ou mesmo misturar-se com questões muitas vezes corriqueiras, como notas 
fiscais, relatórios, demonstrativos, etc. Vê-se assim que as soluções encontradas pelos grupos variam 
consideravelmente. 

“[Foi] Meio que um susto, foi o grande baque. Ninguém 
sabia lidar com isso, lidar com dinheiro público, como 
mostrar. Falava em prestação de contas e todo mundo 
já tremia, tivemos altas brigas: ‘Cadê a nota fiscal? Você 
não pegou (...)’ – (2006; masculino; 31 anos)

“Nós somos um trio. Eu cuido da parte executiva e buro-
crática e os dois cuidam mais da parte criativa. Nós três 
nos dividimos nas oficinas. Acaba que nós três nos com-
pletamos pela questão dos arranjos, das harmonias.” – 
(2009 e 2010; masculino; 24 anos)



54

VIA VAI - PERCEPÇÕES E CAMINHOS PERCORRIDOS

Se recordarmos que cerca de um terço dos grupos estudados na amostra formou-se exclusivamente 
para tentar o apoio do VAI, e que mesmo grupos atuantes não foram contemplados por nenhuma 
política pública anterior, vê-se que, para muitos dos proponentes, o VAI representou a primeira ex-
periência concreta de gestão de um projeto cultural. Nesse sentido, foram bastante expressivos os 
relatos de entrevistados que lembraram o fato do processo de aprendizado ter ocorrido ao longo 
do desenvolvimento do projeto, ou seja, na vivência prática, com tudo o que isso acarreta, como os 
inevitáveis erros e acertos, o surgimento de dúvidas e a busca de orientações e soluções. Duas falas 
retratam bem esse tipo de experiência:

“Não vejo outra opção. Você tem que construir um projeto 
e cumprir aquilo. Antigamente eu pensava: eu preciso fa-
zer isso, fazer aquilo, mas não passava de sonhos. Agora 
não, você estrutura aquilo e você tenta cumprir. É uma 
meta. Isso eu achei ótimo. Fora que eu aprendi muito. Eu 
aprendi muito mesmo. Principalmente com a prestação 
de contas. Era muito difícil eu fazer isso. Mas como eu 
tinha base de administração de pessoal (Senai) foi o que 
me ajudou muito.” – (2009; feminino; 30 anos)

“No primeiro ano, a gente não sabia ‘prestar contas’, e o 
pessoal do VAI teve paciência com a gente.” – (2006 e 
2007; masculino; 31 anos)

Não é à toa que a referência à prestação de contas aparece nos relatos acima de forma significativa, 
pois, para muitos dos participantes, se trata de experiência preciosa de gerir recursos públicos. Para 
que isso de fato ocorra, o programa adota procedimento simplificado para comprovação das despe-
sas previamente orçadas. Essa prestação de contas, realizada pelo grupo em momentos distintos do 
projeto, é submetida à aprovação da Comissão de Avaliação.

É preciso, entretanto, compreender melhor algumas das principais dificuldades referidas pelos grupos 
durante o período de apoio do programa. Assim, dentre os entrevistados na etapa quantitativa, 37% 
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declararam ter encontrado alguma dificuldade na execução do projeto. O Gráfico 10 apresenta a 
relação daquelas mais citadas.

 1° lugar
 2° lugar 37% DECLARARAM TER ENCONTRADO 

ALGUMA DIFICULDADE

BAse ToTAl: 55 casos
FoNTe: A3a. e vocês encontraram alguma dificuldade no desenvolvimento da ação e manutenção do grupo durante o VAI? / A3a1.
(CARTÃo A3a1 soMeNTe se CÓD 1 NA A3a) Destas opções, qual você diria que foi a principal dificuldade encontrada para o desen-
volvimento da ação e manutenção do grupo? e em segundo lugar? (RU)

Apesar do subsídio recebido, curiosamente, a falta de dinheiro para as ações aparece como principal 
dificuldade, mencionada por 29% dos que disseram ter enfrentado dificuldades. A explicação para 
isso pode ser encontrada em fatores como a oscilação de preços dos produtos e o  possível subdimen-
sionamento  da previsão de itens. Há ainda a limitação objetiva imposta pelo apoio financeiro diante 
da vontade incessante, manifestada por muitos grupos, de fazer sempre mais e o melhor possível, na 
perspectiva de alargar as ações do projeto.

Gráfico 10 - Dificuldades no desenvolvimento da ação durante o VAI
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“Na época, uma dificuldade, primeiro assim, o valor era 
apertadíssimo, a gente espremia pra dar tudo certo. A 
gente ganhava superpouco, tanto eu quanto o outro pro-
fessor; a gente tinha que transportar aqueles bonecos 
gigantes e era caro; carreto é caro. Então, eu acho que 
a questão financeira foi 100% um limitador de mais coi-
sas, mas, óbvio, isso depende do que propunha, não é 
que a culpa é a verba, não é, a verba é aquela e pra 
quem quer. Mas eu propunha uma coisa muito gran-
de, acho que o maior que o dinheiro podia.” – (2005 e 
2007; masculino; idade não informada)

Outra dificuldade bastante citada foi a necessidade de conciliar trabalho e ação cultural, mencio-
nada em primeiro lugar por 15% dos entrevistados, enquanto 22% considerou-a como dificuldade 
secundária. Como já citado anteriormente,  há um debate amplo em relação às dificuldades de sobre-
viver só de arte. Principalmente quando se é jovem, há uma exigência comum da sociedade para que 
a pessoa se insira no mercado de trabalho e estude. O que se percebe é o conflito entre a liberdade 
de fazer o que se deseja e a importância do trabalho para obter estabilidade financeira – e que, em 
alguns casos, vai colaborar para a ação do grupo.

“E tem essa coisa da disponibilidade das pessoas, por-
que, nessa época (...), a gente tem a responsabilidade 
de pensar em trabalhar, pensar na vida, estudar, então, 
conciliar todas essas coisas foi um pouco difícil. Mas 
a galera estava muito a fim naquele momento de fazer 
aquilo. Então, a gente se virava, marcava ensaio de ma-
drugada.” – (2007; feminino; 29 anos)
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Por outro lado, principalmente para aqueles que conseguiam manter-se afastados do mercado de tra-

balho formal, ou que tiveram horários flexíveis, o período de vigência do projeto propiciou momentos 

de experimentação, aprendizado e mergulho nas práticas artísticas e culturais. Nele, o grupo pôde 

intensificar seu processo criativo com dedicação integral, como ilustrado na seguinte fala:

“Me deu tempo precioso para fazer música, para criar. 
O processo artístico, é um processo lento e no qual 
você não tem descanso. Você tem que lapidar todos os 
dias. Se eu paro de cantar um dia, se eu paro de tocar 
um dia, no dia seguinte eu andei dois passos para trás, 
eu esqueci um pouco, meu corpo esqueceu.” – (2007; 
masculino; 28 anos)

A convivência interna entre os membros dos grupos também aparece como elemento relevante. Pode-

se afirmar que os eventuais desencontros constituem um fato relativamente comum num ambiente 

marcado pela constante discussão acerca dos rumos a serem tomados pelo projeto coletivo. Todavia, 

as dificuldades podem se acentuar, quando os conflitos ultrapassam os limites dessa dinâmica, com-

prometendo o andamento das ações. Esse é o caso das divergências internas, principal ocorrência 

para 13% dos entrevistados. Incluem-se aí os conflitos pessoais, a falta de compromisso, a forma de 

condução das ações, entre outras causas possíveis. 

Os participantes referem-se ainda a mudanças na composição do grupo, como saída e entrada de 

novos membros, aspecto indicado por 9% da amostra como dificuldade principal e por 15% como 

segunda maior dificuldade encontrada no decorrer do projeto. É preciso, neste ponto, distinguir os 

vários fatores responsáveis por essas mudanças como os já citados desentendimentos internos, além 

de causas que extrapolam a dinâmica do grupo, como é o caso de algum membro que consegue novo 

emprego, muda de residência, matricula-se em determinado curso, etc. Em geral, são fatores que im-

pedem que o integrante dê continuidade à sua participação no projeto. Dessa forma, percebe-se que 

a informação não deve ser lida isoladamente, pois também está conectada a outras variáveis. 
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“No começo, ficou todo mundo animado, aí, depois, en-
fim, os que continuaram comigo, a gente continuou to-
cando o projeto; outros arrumaram emprego. Você não 
troca o certo pelo duvidoso, então, o projeto era de um 
ano, que a gente pensava em tornar sustentável, para 
tornar uma coisa maior e que não era certeza, então, as 
pessoas acabaram optando cada uma pelo seu emprego 
e não tem nem como culpá-los, né?” – (2004; feminino; 
idade não informada) 

Em todos esses casos dá-se a substituição dos integrantes, mediante comunicado da alteração en-
viado ao programa. Ocorre que tais mudanças geram dificuldades adicionais no desenvolvimento do 
projeto, em razão dos naturais ajustes necessários.

Também merecem destaque, dentre as dificuldades apontadas, aquelas relacionadas à utilização 
de espaços culturais, pelos grupos. A falta de espaços para encontros dos coletivos é assinalada 
por 11% dos participantes como dificuldade principal, enquanto 7% indicaram como segunda maior 
dificuldade.

Há situações em que a utilização de muitos desses espaços culturais, sobretudo os mantidos pelo 
poder público, é dificultada pela ação do gestor responsável, ocasionando limitações significativas no 
andamento dos projetos e, em alguns casos, interrupção da atividade.

“No dia do nosso espetáculo, a gente marcou e eles 
queriam desmarcar na hora por que ia ter um cinema 
pras crianças. Mas o espetáculo estava marcado, o pú-
blico tava lá fora, a gente tava vestido e eles queriam 
cancelar o espetáculo. Foi um barraco danado.” – (2007 
e 2008; feminino; idade não informada)
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Pode-se assinalar que a experiência obtida na realização de um projeto não se restringe à mera viabi-
lização de atividades, constituindo-se num fenômeno mais amplo e complexo, que articula diferentes 
aspectos fortemente influenciados pela condição juvenil da maioria dos participantes e pelo contexto  
sociocultural da cidade de São Paulo. Apesar do descompasso entre as exigências da sociedade e a 
vontade de desenvolver seu trabalho artístico, esses grupos desafiam o preestabelecido e, com muita 
dedicação e algumas dificuldades, alcançam seus objetivos, muitas vezes indo além do esperado.

Adiante, também serão exploradas questões, como o acompanhamento da equipe e situação dos grupos 
e projetos após o término do subsídio, bem como a continuidade ou não das atividades após o VAI.

O ACOMPANhAMENTO TéCNICO DA EQuIPE DO VAI

A equipe do VAI 7, no período de 2004 e 2009, apresentou alterações significativas em sua composição, 
tanto na quantidade quanto nas funções exercidas pelo quadro de funcionários, fatos que, somados ao 
incremento de recursos financeiros, propiciaram o crescimento do programa e o aumento do número 
de projetos selecionados. Dentre várias outras atribuições, cabe à equipe assessorar a Comissão de 
Avaliação, contratar e acompanhar as atividades dos projetos, além de receber as prestações de con-
tas, fomentar encontros e organizar as mostras com as produções dos grupos. 

No Gráfico 11, é possível saber a avaliação do acompanhamento técnico. Como resultado, verificou-se 
que 64% dos proponentes avaliaram como excelente ou ótimo, 23% como bom, e 9% como regular. 

Gráfico 11 - Avaliação do acompanhamento técnico

 excelente
 Ótimo
 Bom
 Regular

 Ruim
 Péssimo
 Ns/NR

BAse ToTAl: 150 casos
FoNTe: C1. Na sua experiência, de maneira 
geral, como você avalia o acompanhamento 
técnico recebido. Você diria que foi: (RU) 

7 A equipe do VAI é composta por coordenadores, pessoal administrativo, estagiários e técnicos. Estes são os funcionários 
responsáveis pelo acompanhamento dos grupos desde sua contratação até a conclusão da prestação de contas e entrega das 
produções finais.
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É difícil compreender todos os fatores considerados pelos participantes na elaboração dessa análise. 

Contudo, ainda que alguns aspectos estruturais contribuam para essa avaliação, o contato estreito e 

permanente entre os técnicos e os proponentes aparece como um diferencial importante.  

Esses dados são confirmados nas pesquisas qualitativas. A seguir, alguns depoimentos ilustram 

essa relação.

“(...) [nesse processo de acompanhamento] eles [equipe 
do VAI] dão a liberdade da gente criar, fazer, produzir. 
Eles não ficam em cima o tempo todo e, ao mesmo tem-
po, eles acompanham de fato. A gente precisa de algu-
ma coisa, de uma prorrogação de data, precisa de um 
esclarecimento, eles estão lá. Sempre estão disponíveis 
para a gente.” – (2007; masculino; 28 anos)

“[a relação] foi super harmoniosa. Compreensiva. Escla-
recedora. A gente não teve dificuldades. (...) A relação 
foi mais de ir demonstrando o que a gente tá fazendo 
e tal. Foi basicamente isso. Isso dá um pouco de medo 
até, mas, também, faz com que você cresça.” – (2006; 
masculino; 31 anos)

Para aprofundar essa avaliação, na Tabela 2 estão relacionados alguns itens característicos do 

acompanhamento técnico, que foram avaliados de acordo com as categorias “insuficiente”, “sufi-

ciente” e “excessivo”.
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Insuficiente Suficiente Excessivo

Orientação na prestação de contas e elaboração de 
relatórios 7 93 -

Resolução de problemas específicos do grupo ou projeto, 
por meio de reuniões, telefonemas, e-mail 9 90 1

Comunicação entre a equipe e o grupo 10 90 -

Orientações gerais sobre procedimentos do programa 
em reuniões coletivas na Secretaria de Cultura 13 86 1

Retorno sobre  o resultado 23 76 -

Conhecimento do grupo/ação através de visitas locais 39 59 1

BAse ToTAl: 150 casos
FoNTe: C2. Considerando esses itens que eu vou ler, como você avalia o acompanhamento realizado 
pela equipe do Programa? Com relação à (leR CADA lINHA), você diria que foi Insuficiente, suficiente ou excessivo?

Observa-se que a avaliação foi bastante positiva, especialmente em relação às orientações mais 
gerais, mas também no que se refere a demandas específicas, como a prestação de contas, elabo-
ração de relatórios, resolução de problemas e comunicação entre a equipe e o grupo. Esses procedi-
mentos propiciaram a tradução entre o mundo da burocracia estatal, repleto de normas legais e ad-
ministrativas, e o mundo dinâmico da cultura, permeado por intencionalidades, propostas e desejos. 

“Porque eu acho que voltei lá umas 15 vezes pra ver 
o meu orçamento. E eles nunca nem alteraram a voz, 
do tipo: ‘Você de novo pra ver o orçamento!.... tudo 
errado’. Sempre me ajudaram.” – (2006 e 2007; 
masculino, 31 anos)

Apesar das avaliações positivas em praticamente todos os itens, há dois deles que apresentam níveis 
de aprovação um pouco abaixo dos demais: o retorno sobre o resultado, e o conhecimento do grupo/
ação nas visitas locais. Este último recebeu, inclusive, a avaliação mais baixa, dentre todos. 

Tabela 2 – Avaliação do acompanhamento realizado
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“Às vezes, (... ) ficava apertado para eles visitarem 
todos os projetos. Mas eu sempre tava conversando 
com quem me acompanhava no programa.” – (2008; 
masculino; 23 anos)

“Isso foi até comentado que, provavelmente, haveria 
uma visita de alguém, até para conhecer o projeto e 
tudo mais, mas acabou não rolando. Não sei se foi por 
falta de tempo.” – (2007; masculino; 30 anos)

A despeito do fato do acompanhamento técnico não se resumir à visita aos projetos, a eventual falta 

desta é encarada por alguns grupos como uma fragilidade do programa. Trata-se de algo compreen-

sível, uma vez que a presença, no espaço em que acontecem as atividades, representa uma espécie 

de janela para que os técnicos se apropriem in loco das atividades realizadas e dos processos criativos 

construídos pelo grupo, permitindo a aproximação com os demais integrantes. A visita possibilita, 

além do conhecimento dos resultados, na forma de um controle necessário dos recursos públicos 

investidos, um retorno valioso a respeito da qualidade das ações desenvolvidas. 

“Nunca ninguém do VAI foi ver a gente em outros lu-
gares. Eles estão te dando dinheiro só que não vão lá 
pra conhecer. Então parece que não interessa se aquele 
subsídio que eu ganhei me tornou artisticamente melhor, 
ou o produto que eu resultei ficou bom, se foi um espe-
táculo com conteúdo e tudo mais. Até se vale a pena 
investir novamente. Ninguém viu.” – (2007 e 2008; fe-
minino; idade não informada)
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“Eu acho que eles deveriam, sim, fazer algumas visitas e 
ver onde está sendo investido o dinheiro. É justo, né? Até 
porque para eles terem uma visão mais ampla da coisa, 
né?” – (2004; feminino; idade não informada)

Em termos das outras estratégias possíveis de acompanhamento dos projetos, alguns entrevistados 

sugeriram a realização de reuniões sistemáticas entre os proponentes e os técnicos, buscando o 

aprimoramento da relação entre as partes.

“(...) eu acho que seria fundamental, ter, sei lá, 
mensalmente, uma reunião para expor essas questões. 
Ou, em particular, deixar clara essa abertura que eu 
acho que até tinha, mas não era formalizada.” – (2005; 
feminino; 29 anos)

Em razão da equipe técnica do programa ter sofrido alterações na sua composição e estrutura de 

trabalho, a Tabela 3 apresenta um panorama dos itens avaliados anteriormente, acrescidos de infor-

mações a respeito da época de recebimento do subsídio.
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FoNTe: C2. Considerando esses itens que eu vou ler, como você avalia o acompanhamento realizado pela equipe do Programa? Com 
relação à (leR CADA lINHA), você diria que foi Insuficiente, suficiente ou excessivo?

Tabela 3 – Avaliação do acompanhamento realizado na época em que recebeu o benefício

Insuficiente Suficiente Excessivo

época em que recebeu o benefício

Antigos  
(2004-
2005)

Interme-
diários 
(2006-
2007)

Recentes 
(2008-
2009)

Antigos  
(2004-
2005)

Interme-
diários 
(2006-
2007)

Recentes 
(2008-
2009)

Antigos  
(2004-
2005)

Interme-
diários 
(2006-
2007)

Recentes 
(2008-
2009)

Orientação 
na prestação 
de contas e 
elaboração de 
relatórios

17 - 6 83 100 94 - - -

Resolução de 
problemas 
específicos do 
grupo ou projeto, 
através de reuniões, 
telefonemas, e-mail

24 5 5 72 93 95 3 2 -

Comunicação entre 
a equipe e o grupo 24 5 8 76 95 92 - - -

Orientações 
gerais sobre 
procedimentos 
do programa 
através de 
reuniões coletivas 
na Secretaria de 
Cultura

34 5 9 62 95 90 3 - 1

Retorno sobre  o 
resultado 34 19 22 66 79 78 - 2 -

Conhecimento do 
grupo/ação através 
de visitas locais

52 42 33 48 56 64 - - 3

Base 29 43 78 29 43 78 29 43 78

A pesquisa mostra, com esses dados, que, ao longo dos anos, o acompanhamento técnico do progra-
ma apresentou melhora significativa, segundo avaliação dos participantes. O item “conhecimento do 
grupo/ação através de visitas locais”, que havia recebido a pior avaliação, também apresenta avanços 
no período mais recente da pesquisa, de 2008 a 2009.

Com o gradativo aumento na composição da equipe técnica, ocorrido nos últimos anos, o programa 
estendeu as visitas à totalidade dos projetos selecionados, ainda que isso implicasse dificuldades 
consideráveis, dado o número expressivo de projetos e sua distribuição por várias regiões da cidade. 
No entanto, percebe-se que esta ainda é uma área que precisa de mais investimentos, juntamente 
com a necessidade de oferecer devolutiva, aos grupos, em relação ao trabalho executado.
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quanto às orientações sobre prestação de contas, temida por muitos proponentes, nota-se uma ótima 
avaliação, chegando a 100%, entre 2006 e 2007. Além da orientação, percebe-se que foi relevante a 
ação da equipe direcionada aos projetos quando tiveram algum problema interno ou nas atividades.

Ressalta-se a importância do diálogo e da abertura existente entre os funcionários do programa e os 
grupos. Com a pesquisa, foi possível concluir que esse suporte do programa exerceu papel efetivo na 
concretização e no sucesso das ações culturais. 

AS AçÕES E OS GRuPOS DEPOIS DO VAI

Compreender o que aconteceu com os grupos que passaram pelo VAI foi a pergunta que impulsionou, 
desde o início, a realização desta pesquisa. A etapa qualitativa apontou para o fato de que natural-
mente nem todos os grupos ou ações contemplados pelo programa tiveram continuidade. O desafio 
então foi saber em que proporção isso ocorreu, e quais fatores influenciaram na continuidade ou não 
das ações culturais.

BAse ToTAl: 150 casos
FoNTe: A3. Qual destas alternativas corresponde ao que aconteceu após o término do apoio do VAI? (RU)

Gráfico 12 - o que aconteceu após o término do VAI?
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No Gráfico 12, observa-se que 74% dos grupos continuam ativos após o término do apoio recebido; 
a maioria desenvolvendo a mesma ação do projeto contemplado. Para 7% dos pesquisados, a ação 
cultural apoiada pelo programa permanece ativa, mas realizada por outras pessoas. Se analisada, 
portanto, a continuidade das ações culturais, independentemente de quem as executa, percebe-se 
que a expressiva maioria, 81% dos entrevistados, declarou que estas se mantêm vivas. 

Ainda que se considere que a maior parte dos projetos apoiados já existia antes do programa, com 
uma trajetória já relativamente sedimentada, e também em que pesem outros fatores conjunturais 
(coesão do grupo, articulação local, etc.), pode-se inferir que o apoio do VAI teve, para ampla gama 
dos beneficiados, um efeito de fortalecimento dos grupos e das ações culturais.

Somando-se os 29 casos acima (19%) àqueles que não fazem mais parte dos grupos beneficiados, nem 
continuam com as ações, embora ambos (grupos e ações) continuem existindo, chega-se a 45 casos. 
Dentre esses, observa-se que 55% declaram estar envolvidos em alguma atividade cultural, seja indi-
vidualmente, em outras organizações ou movimentos culturais, ou em grupos. Dentre esses últimos, 9% 
integram grupos que atuam mais especificamente na periferia e 2% em outro território (Gráfico 13).

BAse ToTAl: 45 casos
FoNTe: Você ainda desenvolve algum tipo de ação cultural? 

Gráfico 13 - Desenvolve algum tipo de ação cultural -  
respondente não faz parte da ação nem do grupo (mesmo o grupo ou ação ainda existindo)
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Ainda quanto a essa parcela de grupos ou ações que não tiveram continuidade, observa-se, no Grá-
fico 14, que 72% deles terminaram em até dois anos depois do incentivo – metade antes mesmo de 
completar o primeiro ano após sua passagem pelo VAI. É interessante notar que 11% não souberam 
responder a essa pergunta, muito provavelmente pelo grau de afastamento do proponente com o 
grupo, no estágio atual.

BAse ToTAl: 28 casos
FoNTe: A3e. Você mencionou que a ação ou o grupo contemplado pelo VAI não existe mais. 
Quanto tempo após o VAI a ação ou grupo terminou? (RU)

Gráfico 14 - o grupo e a ação acabaram após o VAI – Quanto tempo?

Nas entrevistas em profundidade, nota-se que as formas e condições de encerramento dos grupos 
são as mais variadas. Como desfecho, vê-se  que, em alguns casos, há tentativa de recomposição 
com pessoas diferentes, em resposta a certa dispersão; ou, noutros casos, cada integrante acabou 
tomando “o seu caminho”. 

Há relatos interessantes sobre essas situações em que os proponentes recordam-se do período, acio-
nando uma espécie de memória afetiva. Como elemento comum, fica a sensação de uma passagem 
marcante pelo programa.
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“(...) acho que foi um dos trabalhos que marcou na vida 
de todas as pessoas que fizeram parte desse projeto, é 
um material que a gente mostra para qualquer pessoa 
que virou, virou portfólio.” – (2008; feminino; 24 anos)

“O grupo ficou meio disperso, depois. (...) Teve algumas 
pessoas que saíram do grupo, agora o grupo está sendo 
reformulado. Acho que também por isso não tive essa 
aprovação de 2009, devido a essa dispersão que teve.” 
(2008; masculino; 23 anos)

“Porque cada um pegou o seu caminho. Então, um 
deles, hoje em dia, é funcionário público na área de 
transporte. O outro é segurança, (...) Tem uma amiga 
minha que está fazendo faculdade e faz uns bicos. Eu 
sou funcionária pública também”. – (2004; feminino; 
idade não informada) 

O Gráfico 15 apresenta os principais motivos citados pelos proponentes como responsáveis pelo fim 

do grupo.
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BAse ToTAl: 28 casos 
FoNTe: A3e1. Na sua opinião, por qual ou quais razões você acredita que a ação ou grupo tenha deixado de existir após o  VAI? / A3e2. 

Gráfico 15 - o grupo e a ação acabaram após o VAI – motivos para o fim

Para uma leitura mais abrangente dessa situação, vale o comparativo com os dados já apresentados 
no Gráfico 10, que mostrava as principais dificuldades enfrentadas pelos grupos durante a vigência 
do projeto. Constata-se que os obstáculos enfrentados durante e depois do VAI são bastante similares, 
como a falta de dinheiro e problemas de relacionamento entre membros do grupo. Para muitos desses 
casos, é provável que os problemas citados durante o projeto tenham se explicitado, ou mesmo in-
tensificado, após o fim do apoio propiciado pelo programa. Neste aspecto, para muitos, o término do 
VAI pode ter representado uma “virada” na trajetória do grupo. De qualquer modo, essa hipótese deve 
ser compreendida no contexto de uma série complexa de fatores, já tratados anteriormente, como a 
própria dinâmica na qual se inserem os grupos na cidade, a busca de novas propostas de atuação por 
parte dos integrantes, mudanças de vida, trânsito pelos diferentes territórios, etc.

quando são lançados no cenário mais amplo das produções culturais, marcado pela enorme de-
pendência de recursos das políticas de financiamento, muitos proponentes expressam dificuldades 
quanto à sobrevivência dos projetos. No depoimento a seguir, observa-se a gritante desigualdade de 
condições no acesso a novos apoios financeiros, dada a concorrência existente entre os vários setores 
da produção cultural, notadamente dos setores profissionais com projetos de maior apelo comercial, 
que recebem a maior fatia dos já escassos recursos destinados à cultura no país. 
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“querendo ou não, depois que a gente saiu do VAI, a 
gente não sabe o que faz. São  ridículas as outras leis 
de fomento. (...) Você está concorrendo com os gran-
des, você sai, é pequenininho e começa a concorrer 
com... na área de cinema e começa a concorrer com 
os grandes cineastas prá... prá conseguir as leis de 
incentivo!” – (2006 e 2007; masculino; 31 anos)

Uma das preocupações da pesquisa quantitativa foi investigar se a época em que o grupo recebeu o 
apoio do VAI exerceu alguma influência sobre a maior ou menor continuidade dos grupos ou ações. 
Os projetos considerados na amostra foram então agrupados em três períodos do programa, a saber, 
entre 2004 e 2005, entre 2006 e 2007, e entre 2008 e 2009, considerados respectivamente como 
“antigos”, “intermediários” e “recentes”. 

Os dados da Tabela 4 demonstram que existe uma tendência mais acentuada de continuidade entre 
os grupos que receberam o apoio do VAI em suas edições intermediária (2006-2007) e recente (2008-
2009), quando comparados aos grupos mais antigos (2004-2005), o que é natural, considerando-se 
as dificuldades relatadas pelos grupos. Apesar disso, vale ressaltar que a diferença nas proporções 
de grupos ainda existentes, após o apoio do programa, realizando ou não a mesma ação cultural, é 
bastante reduzida, se consideradas as variadas épocas em estudo. 

Tabela 4 – situação do grupo/ação após o término do VAI

época em que recebeu o benefício

Total Antigos (2004-
2005)

Intermediários 
(2006-2007) Recentes

% % % %

O grupo ainda existe, realizando a mesma ação 51 45 51 54

O grupo ainda existe, realizando outro tipo de ação 23 24 21 23

A ação continua, sendo realizada por outros 7 0 7 10

Nem o grupo, nem a ação continuam 19 31 21 13

Base 150 29 43 78

FoNTe: A3. Qual destas alternativas corresponde ao que aconteceu após o término do apoio do VAI? (RU) / 
A1. Primeiramente, somente para confirmar, qual foi o ano em que seu grupo foi beneficiado pelo Programa VAI? (RU)
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Partindo do pressuposto de que grande parte das ações culturais já existia antes do programa (Grá-

fico 8), decidiu-se investigar até que ponto isso representava um fator importante na continuidade 

dos grupos ou das ações no período posterior ao apoio recebido.  A Tabela 5 demonstra que aqueles 

grupos com histórico de atuações que antecedem o apoio do VAI tendem a ter continuidade mais 

duradoura, em comparação com aqueles cuja ação foi desenvolvida especialmente para o programa.

Tabela 5 – situação do grupo/ação após o término do VAI – por existência antes do VAI

Ação desenvolvida

Total Existia antes 
do VAI

Desenvolvida 
para o VAI

% %

O grupo ainda existe, realizando a mesma ação 52 55 43

O grupo ainda existe, realizando outro tipo de ação 22 26* 13

A ação continua, sendo realizada por outros 7 6 11

Nem o grupo, nem a ação continuam 19 13 33**

Base 149 103 46

**significância estatística com 95% de confiança 
*significância estatística com 90% de confiança

FoNTe: A3. Qual destas alternativas corresponde ao que aconteceu após o término do apoio do VAI? 

(RU) / A2. Ainda com relação à ação desenvolvida por seu Grupo. Você diria que ela: (RU)

Outra variável analisada na Tabela 6, e que pode influenciar na continuidade dos grupos após o apoio 

do VAI, é o número de vezes em que estes foram contemplados, se uma ou duas vezes. 

Percebe-se um número expressivo de grupos e ações que apresentaram continuidade, após serem 

selecionados em duas ocasiões (64%), em comparação com aqueles selecionados em apenas uma 

única edição do programa (40%). Esse fato é confirmado quando se estabelece uma correlação entre 

o número de participações no programa com a não continuidade de ações por parte dos grupos. Os 

percentuais verificados aqui são mais elevados, haja vista que 30% daqueles grupos que tiveram uma 

única participação deixaram de existir, o mesmo ocorrendo com as ações culturais, contra apenas 6% 

dos grupos selecionados em duas edições. 
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Tabela 6 - situação do grupo/ação após o término do VAI – por vezes que recebeu o benefício 

Recebeu o VAI duas vezes

Total Sim Não

% % %

O grupo ainda existe, realizando a mesma ação 51 64** 40

O grupo ainda existe, realizando outro tipo de ação 23 26 20

A ação continua, sendo realizada por outros 7 4 10

Nem o grupo, nem a ação continuam 19 6 30**

Base 150 70 80

**significância estatística com 95% de confiança

FoNTe: A3. Qual destas alternativas corresponde ao que aconteceu após o término do apoio do VAI? (RU) / 
A1a. seu grupo ou ação cultural recebeu incentivo do VAI duas vezes? (RU)

Esse fato corrobora uma ideia difundida entre muitos participantes do VAI, qual seja, a de que uma 
edição só do programa é insuficiente para que o coletivo consiga atingir a plenitude de suas propostas. 
Constata-se que o apoio recebido pela segunda vez tem um papel bastante relevante na consolidação 
dos grupos e das ações, visto que proporciona aos participantes uma oportunidade de aperfeiçoar e 
amadurecer o trabalho realizado, contribuindo para a coesão e identidade do grupo.

“O segundo projeto você não sai tanto do eixo, porque 
você começa a perceber o que sai errado e o que não dá 
certo. Como no primeiro a gente já viu o que não dava 
tanto certo, no segundo você já vai sabendo mais ou 
menos.” (2006 e 2007; masculino; 31 anos) 

“(...) no ano de 2007, teve a experiência; 2009 já vem 
mais maduro.”  – (2007 e 2009; masculino; 28 anos)
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Todavia, para muitos grupos pesquisados, o número limitado em, no máximo, duas participações que 
um projeto pode ter, representa um ponto nevrálgico do programa, fato este levantado nas entrevistas. 
Embora muitos dos proponentes compreendam a razão dessa limitação, há, por outro lado, aqueles 
que defendem que esse período é insuficiente para melhor estruturação do grupo no sentido de 
prepará-lo para competir em outros editais. 

Abre-se aqui um debate intenso entre os que reconhecem, de um lado, a importância dessa limitação 
prevista em lei como elemento importante para que o programa contemple outros projetos, evitando-
se, assim, a concentração num número determinado de iniciativas e democratizando seu acesso; e, 
de outro lado, os que defendem o fim dessa exigência, percebida como barreira no caminho percorrido 
pelos coletivos.

 No cerne dessa discussão, surge a questão da autonomia reivindicada por muitos grupos seleciona-
dos, que entendem tal restrição como elemento que pode impulsioná-los  na busca de novas oportu-
nidades, evitando-se a dependência em relação a determinada política pública. Alguns proponentes, 
entretanto, refletem sobre a possibilidade de se relativizar essa regra dos “dois anos”, no caso de 
grupos que apresentem novas propostas de linguagem em relação às ações culturais já desenvolvidas 
em anos anteriores.

“Não sei se a questão de mais dois anos [de VAI]... É 
uma coisa que eu pensaria: se eu tivesse mais um ano 
de VAI, mas não, o VAI não é para continuar, o VAI é prá... 
a muleta, já tá implícito na pessoa (...) Eu mudaria isso 
na questão de relativizar essa questão dos dois anos, 
dependendo do grupo, dos componentes. Por exemplo, 
acabei de lançar [Nome ], dois processos. Se fosse um 
processo totalmente diferente, não passaria. Um tipo de 
VAI..., um curta-metragem, uma circulação de outra lin-
guagem artística, eu não passaria, porque já tive dois 
anos com esse processo. Eu acho certo. Mas, e aí? É um 
produto diferente. Não teria como se vê outra possibili-
dade. Dois anos, mas um projeto que não é mais X, um 
projeto Y.” – (2009 e 2010; masculino; 24 anos)
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É forçoso reconhecer que essa problemática adquire contornos mais amplos se levado em conta um 
ambiente marcado por número reduzido de políticas culturais capazes de garantir, ao conjunto dos ci-
dadãos, e especialmente aos jovens moradores nas periferias, o acesso efetivo aos direitos culturais. Não 
é à toa, portanto, que a demanda pela ampliação de participações no VAI seja relativamente acentuada.

Essa realidade pode ser analisada a partir da preocupação dos proponentes em relação às dificul-
dades que surgem com o término do apoio do programa. Fica evidente, na Tabela 7, o momento de-
cisivo desse processo, pois se, durante o apoio do VAI, 37% dos grupos declarou alguma dificuldade, 
após o VAI, esse percentual elevou- se a 75%. 

Dificuldades no desenvolvimento da ação Durante o VAI Depois do VAI

% %

Falta de dinheiro para realização das ações 29 61

Ter de trabalhar, sobrando pouco tempo para a ação cultural 15 14

Divergência de interesses dentro do grupo 13 9

Falta de espaço para os encontros 11 6

Problemas de relacionamento com gestores de equipamentos locais 11 1

Mudanças na composição do grupo, como saída e entrada de novos 
membros 9 6

A necessidade de buscar formação acadêmica ou artística 4 1

Outros 9 2

Base 55 113

FoNTe: A3a1 e A3a3. Destas opções, qual você diria que foi a PRINCIPAl dificuldade encontrada para o desenvolvimento da ação e 
manutenção do grupo? / A3a. e vocês encontraram alguma dificuldade no desenvolvimento da ação e manutenção do grupo durante 
o VAI? / A3a2. e depois do VAI, encontraram alguma dificuldade no desenvolvimento da ação e manutenção do grupo?

37% DECLARARAM TER 
ENCONTRADO ALGUMA 
DIFICULDADE - DURANTE O VAI

75% DECLARARAM TER 
ENCONTRADO ALGUMA 
DIFICULDADE - DEPOIS DO VAI 

Tabela 7 – Dificuldades no desenvolvimento da ação durante e após o término do VAI (10 lugar)
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A maior dificuldade apontada, após o fim do VAI, refere-se à falta de dinheiro para as ações. A falta 
de tempo, em razão da necessidade de trabalhar, aparece em segundo lugar, porém não apresenta 
aumento após o término do subsídio. 

Em que pesem os problemas enfrentados pelos grupos, verifica-se a seguir que a experiência no de-
senvolvimento dos projetos deixou um saldo importante, como novos relacionamentos estabelecidos e 
a consequente possibilidade de atuar em rede e ampliar seu universo de atuação, o que permite sua 
continuidade e consolidação, na maioria dos casos, bem como a formulação de novas propostas.  
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_4. PERCEPçÕES SOBRE 
O IMPACTO DO VAI NA 
VIDA, NO GRuPO E NA 

COMuNIDADE
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A pesquisa sobre o que aconteceu com os grupos que passaram pelo VAI foi realizada em 2010, com 
grupos contemplados entre 2004 e 2009. Ocorreu, portanto, de forma retroativa, ou seja, os dados 
não foram coletados antes do contato dos participantes com o programa – o que teria servido como 
marco inicial – e nem mesmo durante a vigência do projeto. 

O conceito de impacto empregado na análise não se destina à elaboração de indicadores estatísticos, 
mas objetiva, sobretudo, entender os possíveis efeitos produzidos pelo programa na vida dos entrevis-
tados e de suas trajetórias no campo cultural.

Mais especificamente, o que se busca neste item é verificar a percepção dos participantes quanto aos 
impactos produzidos pelo programa em três diferentes esferas, que abrangem o âmbito individual, 
passando pelo grupo, e contemplando a dimensão da comunidade (bairro, região) onde o projeto foi 
realizado, embora essas dimensões apresentem-se profundamente interligadas.

Perguntados acerca do impacto produzido pelo programa, e se este fez alguma diferença em suas vi-
das, os proponentes apresentaram uma gama de respostas que, agrupadas, aparecem na Tabela 8. 

_4. PERCEPçÕES SOBRE 
O IMPACTO DO VAI NA 
VIDA, NO GRuPO E NA 

COMuNIDADE
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BAse ToTAl: 150 casos
FoNTe: B1. Na sua opinião, que impacto a vivência proporcionada pelo VAI teve em sua vida? Que diferença fez o VAI? 

Tabela 8 – Impacto do VAI na vida (principais menções)

%

Aprendizado (Desenvolvimento projetos; Novas culturas; Crescimento profissional) 87

Iniciação/Inserção (No circuito; Pontapé inicial; Entrada no mercado; Editais) 35

Prestação de contas/Responsabilidade 35

Fortalecimento do grupo/Criação de conexões 34

Realização (Estrutura para a ação - equipamentos, recursos, tempo, espaço) 34

Mudança de postura/Atitude (Adquiriu responsabilidade; Mais ativo/atuante) 6

Peso nas definições/Escolhas na identidade e trajetória de vida (Confirmação/revisão/alteração 
da “vocação“ – artística, profissional, de militância) 6

Nota-se que as menções ao impacto produzido pelo programa concentraram-se, em sua maioria 
(87%), na percepção de que o VAI propiciou um aprendizado significativo na vida dos participantes. 
Esse aprendizado pode ser tomado nesse contexto como o conjunto relativamente difuso de conhe-
cimentos e habilidades práticas constantemente construídos e incorporados, tanto pelo proponen-
te quanto pelos demais integrantes do grupo, no próprio processo de desenvolvimento do projeto. 
Revela-se, aqui, uma percepção de certo enriquecimento individual, proporcionado pela oportunidade 
de viabilizar uma ação cultural, vivenciada em todas as suas dimensões, como as interações no grupo, 
relação com o programa, parcerias, desenvolvimento da proposta, etc. 

Nessa vivência, o papel desempenhado pelo programa aparece com significativo destaque. Nos de-
poimentos, há afirmações a respeito do fato de o VAI ter deixado uma marca permanente em seus 
participantes, na medida em que possibilitou a realização de uma ação que de outro modo ocorreria 
com muito mais dificuldades. 

“O VAI trouxe novas perspectivas, abriu portas. (...) A 
gente tem uma gratidão pela oportunidade do VAI. (...) 
foi um empurrão mesmo. A partir daí... vamos caminhar 
para a gente conseguir andar com as próprias pernas. 
Hoje, a gente faz 7 anos caminhando.” – (2006; 
masculino; 31 anos)
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“(...) ele [VAI] orientou minha vida total, ele me pôs... eu 
não imaginava que eu ia ser um ativista cultural. E hoje 
percorrendo, fazendo outros projetos, participando de 
outros projetos, eu vi que ali ele encaminhou.” – (2006 
e 2007; masculino; 31 anos) 

Também foi apontado que o programa abriu caminho para que o proponente se credenciasse para no-
vas oportunidades no circuito cultural mais amplo, fato lembrado por 35% da amostra. Essa abertura 
pode ser entendida em dois sentidos distintos, se recordarmos que a maioria dos grupos em estudo já 
possuía uma trajetória anterior à participação no programa, em 69% dos casos, enquanto outros 31% 
constituiram-se exclusivamente para esse fim. 

No primeiro caso, o programa representa uma oportunidade de maior inserção no campo cultural, via-
bilizando ações já existentes, enquanto no segundo o apoio recebido significou a primeira experiência 
concreta de atuação na área. Contudo, prevalece a percepção de que o conhecimento do modo de 
operar uma política pública pode favorecer a participação em outras experiências de incentivo, na 
medida em que permite ao proponente vislumbrar novas perspectivas e formas de atuação.

 

“[o VAI] abriu minha visão, as minhas possibilidades, 
me mostrou outras possibilidades de viver, me mostrou 
que eu poderia conseguir viver de arte e cultura. Eu já 
vislumbrava trabalhar como um DJ, né? Mas nunca vi 
essa possibilidade de trabalhar como produtor cultural. 
Daí surgiu o VAI e falei: ‘Pô!’ Corri atrás e tá dando! Eu 
tô conseguindo viver... fui contemplado pelo ProAc e 
estou conseguindo me manter.” – (2008; masculino; 
idade não informada)

O terceiro aspecto mais assinalado dentre as percepções dos proponentes referiu-se a um elemento 
específico da vivência do programa, a saber, a prestação de contas, com 35% das respostas. Em item 
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anterior, já foi salientada a relevância desse procedimento na visão dos participantes, na medida em 
que permite a adequação entre os recursos disponíveis e os objetivos visados no processo de plane-
jamento e execução do projeto. Muitos entrevistados apontam a repercussão desse fato sobre o modo 
de agir dos envolvidos, exigindo uma postura ética e responsável no trato com o dinheiro público, 
ampliando o alcance dos recursos utilizados. 

“A oportunidade de poder comprar todos os equipa-
mentos e materiais necessários e poder me focar mais 
na cultura, me proporcionou a oportunidade de realizar 
o projeto e comprar os equipamentos necessários e 
reunir mais quatro grupos envolvidos em artes como 
grafite, dança entre outros.” – (2008 e 2009; mascu-
lino; 32 anos)

“O VAI me deu um aparato que eu até devolvi dinhei-
ro. Eu devolvi dinheiro porque não precisava de toda a 
quantia. Se você for ver lá, eu cheguei a ser uma das 
pessoas que devolveu dinheiro.” – (2005; masculino; 
38 anos) 

“A gente aprendeu a produzir com baixíssimos orçamen-
tos. Uma coisa que me ensinou assim pra vida foi essa 
coisa.” – (2006 e 2007; masculino; 31 anos)

Também foi significativa  a percepção do impacto produzido pelo VAI sobre o fortalecimento dos 
grupos; aspecto levantado por 34% dos entrevistados, mesmo quando a pergunta era sobre o âmbito 
individual. Esse aspecto será abordado logo adiante.
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Em complemento a essas percepções, parcela considerável dos participantes, 34% da amostra, men-
cionou também a “estrutura para a ação” como aspecto de destaque no tocante ao apoio recebido. Ao 
que parece, essa percepção está fortemente associada ao apoio financeiro repassado pelo programa, 
e todo o aparato subsequente que tornou possível a concretização do projeto. Essa menção eviden-
cia o fato de que, ao grupo proponente, só faltavam condições materiais para colocar em prática o 
projeto. 

Indagados sobre qual foi o impacto causado pelo VAI para além da esfera individual e do grupo, 43% 
dos entrevistados ressaltaram o fato de o programa efetivamente valorizar a cultura da periferia da 
cidade (27%), e de oferecer ou propiciar a ampliação de oportunidades culturais nestas regiões (16%), 
conforme Tabela 9.

Tabela 9 – Qual o impacto do VAI para além de você e do seu grupo?

Qual Impacto? %

Valorização da cultura da e na periferia (Visibilidade; Resgate memória do bairro) 27

Oferecimento de ações/Ampliação de oportunidades culturais na periferia (Levar a quem não 
tem acesso; Democratização da arte e cultura) 16

Multiplicação/Potencialização da ação (Incentivo à ação cultural; Desenvolvimento de novas 
ações, novos projetos; troca/Solidariedade entre os grupos) 15

Participação da comunidade nos eventos (Identificação da comunidade com o projeto;  
participação) 14

 Efeitos no público participante das ações (Mudanças de atitude/Postura; Formação; Valorição/
Ocupação de espaços públicos) 13

BAse ToTAl: 150 casos
FoNTe B3. De maneira ampla, pensando para além de você e do seu grupo, 
você considera que o seu projeto produziu algum impacto significativo? Qual?

A referência mais direta à periferia, em quase metade das respostas contidas na Tabela 9, constitui 
um elemento muito emblemático na trajetória dos grupos apoiados. Na verdade, demonstra uma preo-
cupação dirigida à inclusão cultural, ou, ao que poderíamos denominar de cidadania cultural. É um 
pressuposto que, além de nortear a história do próprio VAI, desde seu surgimento, também orienta a 
visão de mundo de muitos dos grupos estudados. Está fundado, entre outras variáveis, na constatação 
das profundas contradições que perpassam o espaço urbano na atualidade e que aparecem como 
resultado perverso do processo histórico de concentração de riquezas, bens e serviços nas áreas mais 
centrais ou nobres, em oposição às áreas periféricas, marcadas pela ausência de infraestrutura e pela 
carência de serviços públicos básicos, como habitação, saúde, transporte, saneamento, etc. 
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Todavia, longe de se configurar como o eterno terreno das carências 8, as áreas periféricas foram 
fecundadas por uma intensa vida cultural que, nas últimas décadas, cresceu e se afirmou, frequente-
mente à margem dos grandes circuitos profissionais de cultura. Novas práticas culturais emergiram, 
alimentadas pelos diversos saberes e fazeres locais, por modos de vida, tradições ancestrais e lutas 
populares, que configuram um complexo de possibilidades de criação e produção cultural no qual se 
fundem, e se confundem, cultura e vida cotidiana, não sendo mais possível, a certa altura, distinguir 
onde começa uma e termina a outra.

Mais do que um conceito territorial, a periferia aparece como uma categoria sociopolítica, um sentido 
de pertencimento que delimita zonas de confronto, de diferenças, mas também de convergências. 
Basta verificar, a cada ano, o número significativo de projetos selecionados pelo VAI com temáticas 
sociais de  relevância para a cidade e o País, como as questões racial, da mulher, da diversidade 
sexual,  da desigualdade de renda, entre outras. A consolidação de circuitos da literatura periférica, 
que transforma bares em espaços culturais, a maior visibilidade do hip hop, com sua forte pegada nas 
letras, a emergência de um movimento de audiovisual que ocupa becos, campinhos e vielas, como 
espaços de exibição,  são exemplos típicos da cultura periférica.  

“A gente conseguiu clarear um pouco e abrir um leque 
e deixar a comunidade vivenciar o que é a cultura deles 
mesmo.” – (2009 e 2010; masculino; 30 anos)

 

“O impacto de criar uma maneira de fazer cultura no 
bairro. Grupo de teatro na periferia que pudesse produzir 
cultura no bairro. Fechou um trabalho com os jovens, 
com os moradores do bairro. Houve um crescimento 
entre o grupo e os moradores.” – (2008; masculino, 
24 anos).

8  Antes lugares marcados pela “falta”, pela “ausência”, ou como expressão de “espaços opacos”, como designava Milton San-
tos, as comunidades locais são extremamente valorizadas pelos grupos como espaços de criação, de invenção, transformação 
e afirmação de identidades.



85

PROGRAMA VAI - VALORIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS

Na Tabela 10, nota-se que, em 58% dos casos, a percepção dos entrevistados é de que o impacto do 
VAI foi mais significativo na comunidade e para os moradores do bairro. As respostas apontam para 
os vários segmentos, sejam as crianças e jovens, com 22%; sejam os participantes dos projetos, com 
19%; ou especificamente os jovens, com 7%.

Tabela 10 – Impacto do VAI - Para quem?

Para Quem? %

Para comunidade/Moradores do bairro 58

Para todas as crianças/Jovens da comunidade 22

Para todos que participaram do projeto, direta ou indiretamente, assistindo ou atuando 19

Aos alunos do projeto/Jovens 7

Para o público 5

Para as escolas/Professores/Diretores 4

Aos grupos de outras regiões 3

À sociedade contemporânea/sociedade 2

BAse ToTAl: 150 casos
FoNTe: B3. De maneira ampla, pensando para além de você e do seu grupo, você 
considera que o seu projeto produziu algum impacto significativo? Qual? Para quem? 

Observa-se que o subsídio repassado aos grupos para o desenvolvimento dos projetos tem efeito 

multiplicador, que estende o alcance das ações aos moradores do entorno, envolvendo especialmente 

crianças e jovens. É comum observar famílias inteiras participando de atividades culturais que aca-

bam por revitalizar espaços degradados, iluminando os demais. Com a potencialização da cultura ali 

existente, reforça-se a autoestima e o sentimento de pertencimento à localidade. 

ARTICuLAçãO DOS GRuPOS 

“ (...) É aquela coisa do circuito. Isso aí é... Não existe 
grupo independente.” – (2009 e 2010; masculino; 
24 anos)
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Na medida em que as ações culturais apoiadas pelo programa resultam de um trabalho coletivo do 
grupo proponente, potencializar essas ações significa também fortalecer algum nível de coesão desse 
mesmo grupo, ainda que isso implique, como se viu, alguma dinâmica em sua composição interna. 
Pode-se supor, a esse respeito, que a vivência no programa possibilita um incremento substancial no 
repertório e nas articulações coletivas com o estabelecimento de uma rede de relações que abrangem, 
além do próprio VAI, outros grupos apoiados pelo programa, gestores de equipamentos e serviços pú-
blicos (escolas, CEUs, centros culturais, em especial o Centro Cultural da Juventude, bibliotecas, etc.), 
possibilitando diálogos (e, por vezes, tensões e conflitos) que muitas vezes ultrapassam o âmbito mais 
restrito da realidade local de origem dos participantes.

Investir no conhecimento e na interação entre os diferentes envolvidos tem sido um dos objetivos 
institucionais continuamente visados pelo programa, com a promoção de encontros gerais de grupos 
(de apresentação; de prestação de contas; temáticos e regionais, mostra final dos projetos, além da 
avaliação final). 

No Gráfico 16, observa-se, dentre aqueles que ainda desenvolvem ações culturais de qualquer natu-
reza, um grau elevado de articulação: 91% dos pesquisados estabelecem relações com outros grupos. 
As ações que guardam mais incidência são os saraus, seguidos pelos espetáculos e mostras teatrais. 
Festivais, workshops, e intervenções urbanas também foram relatados pelos respondentes.
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BAse ToTAl: 130 casos
FoNTe: A3d. Você ou seu grupo se articula com outros grupos? (RU) / A3d1.(se CÓD 1 NA A3d) 
Para qual ação ou ações? 

Parte considerável das articulações tem início durante o projeto e se consolida no período considerado 
“pós VAI”, adquirindo dinâmicas próprias.  Múltiplas interações são estabelecidas, marcadas por forte 
sentido comunitário, entendido à luz da ampla teia de afinidades pessoais, estéticas, políticas, etc. que 
vai sendo tecida no âmbito das relações entre os grupos numa determinada região ou expandindo-se 
nos vários circuitos culturais da cidade.

É nesse ambiente que se podem visualizar as diferentes modalidades de parcerias estabelecidas, como 
o compartilhamento de experiências,  empréstimo de equipamentos, a troca de serviços,  definição de 
uma agenda comum de atividades, construção de formas alternativas de organização, etc.

Gráfico 16 - Articulação com outros grupos – respondentes que ainda desenvolvem ações culturais



88

VIA VAI - PERCEPÇÕES E CAMINHOS PERCORRIDOS

“O [nome do projeto] fazia a projeção desses filmes de 
samba, daí eu falei pra eles: ‘Eu queria fazer uma pro-
jeção, no [projeto do proponente], de algum compositor 
memorável dentro da música brasileira, não especifica-
mente do samba, um compositor. Aí a gente foi fazendo 
uns vídeos pequenos, curtos. (...) Eles também filmaram 
nossos encontros. (...) Filmar foi um favor que eles fize-
ram pra mim, ficaram amigos também.” - (2007; mas-
culino; 28 anos)

“Desde o ano passado a gente está lá no Jamac; mon-
tamos o ‘Jamac Cinema Digital’. Então, curso de cine-
ma pro pessoal ali no Jd. Miriam, que foi uma associa-
ção da gente do [nome do grupo do proponente] com o 
pessoal do [nome de outro grupo], que é outro projeto 
aprovado pelo VAI. (...) A metodologia que a gente criou 
no VAI, da animação, a gente trouxe pro Jamac pra 
fazer um desenho animado, a gente continua fazendo. 
(...) inclusive a gente está tentando montar um canal 
comunitário agora (...) A gente uniu as forças.” - (2006 
e 2007; masculino; 31 anos)



89

PROGRAMA VAI - VALORIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS

O estreitamento dessas articulações tem contribuído, nos últimos anos, para o surgimento de novas 

redes culturais, fundadas em torno de várias demandas no campo da cultura, como é o caso da Agên-

cia Popular Solano Trindade, da Rede Extremo Sul (zona sul), da Rede Viva Periferia Viva (zona norte), 

Rede Livre Leste e Cultura na ZL (zona leste), coletivos de literatura, entre outras.  

 “São pessoas que (...) há muitos anos atrás a gente fez 
uma rede chamada Rede Social de Cultura (...) Desde 
então, a gente vem trabalhando junto, qualquer coisa 
que a gente faz a gente se apoia um ao outro.” – (2007; 
masculino; 28 anos)
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Projeto Rede Livre Leste: Nossa Teoria é a Prática - 2011
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5. CuLTuRA NA PERIFERIA: 
PRESENTE E FuTuRO
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5. CuLTuRA NA PERIFERIA: 
PRESENTE E FuTuRO

A inserção do VAI no cenário mais amplo da produção cultural da cidade foi abordada na etapa qua-
litativa da pesquisa, por tratar-se de tema recorrente no cotidiano dos grupos inseridos nos circuitos 
culturais existentes, especialmente nas áreas periféricas.

Nas análises precedentes, já foi abordado o debate acerca das desigualdades nas diversas áreas da 
cidade e que se reflete na maior concentração de investimentos, oferta e procura de atividades culturais 
em regiões que apresentam melhor infraestrutura urbana, como bem ilustra o depoimento abaixo: 

“Você sabe que São Paulo é um excesso. São Paulo tem 
muita gente, muita coisa acontecendo. Mas, ao mesmo 
tempo em que ele é um excesso, ele é um deserto. Você 
tem alguns pontos onde acontecem muitas coisas, né? 
Sei lá... Se você quiser ver um filme, você vai para a 
Paulista e lá tem o Belas Artes, não sei o que... pra ver 
um filme bom, né? Mas você vai aqui no bairro e não 
tem. Você vai no Jardim Sul, trinta e dois reais a entrada. 
Você vai aqui no Campo Limpo...vai no Shopping Cam-
po Limpo, tem uns filmes mais comerciais, mais banais, 
todos dublados. A entrada é mais barata, mas é isso. As 
opções são raras aqui. Apesar desse excesso, há uma 
falta muito grande.” – (2007; masculino; 28 anos)
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Entretanto, mesmo se considerado tal cenário de desigualdades, em várias entrevistas pôde-se notar 
sensível mudança na forma de perceber a realidade cultural na periferia, com o desenvolvimento de 
uma programação mais ampla, diversificada e constante, associado à maior visibilidade que vários 
grupos culturais gradativamente passaram a conquistar ao longo do tempo:

“Os grupos eram tímidos, hoje eles aparecem. Há grupos 
de pagode se apresentando em barzinhos, rapazes com 
coragem de se apresentar dançando; há menos precon-
ceito e menos timidez.” – (2006; masculino; 38 anos)

Diante do número limitado de equipamentos culturais existentes na periferia e  das barreiras quanto 
à sua efetiva utilização, a resposta quase espontânea da população tem sido a de descortinar no-
vas possibilidades de ocupação de áreas como praças, ruas, muros, becos, vielas, ou ainda bares, 
galpões, campinhos, entre outros. Assim, as quebradas passam a se configurar como espaços de 
invenção e intervenção, cujas coordenadas demarcam, mais do que um terreno físico, o ambiente 
propício à constituição de novas  referências e identidades locais 9. 

“Por que os saraus acontecem dentro dos bares? Por-
que um bar é um lugar possível de se fazer coisas, 
entendeu? Não tem muitos espaços.” – (2007; mascu-
lino; 28 anos)

Observa-se uma realidade que ainda carece de mais investimentos. É possível constatar a situação 
daqueles que desenvolvem suas ações culturais lutando para serem reconhecidos como legítimos 
trabalhadores da cultura e, como tais, capazes de se sustentarem com a renda obtida por seu 
trabalho. Muitas de suas dificuldades originam-se da própria rede de informalidade que perpassa 

9 Basta lembrar, a respeito, a efervescente cena do audiovisual na Brasilândia, zona norte; além dos coletivos de hip hop no 
Grajaú, dos Saraus da Cooperifa e do Bar do Binho, na zona sul, entre tantos outros exemplos desse cenário 
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essas relações representando, por vezes, um obstáculo à maior profissionalização. Tome-se o caso de 
espaços que, não dispondo de recursos suficientes para as atividades culturais, recorrem aos artistas 
locais para se apresentarem gratuitamente. Estes, ao demonstrarem uma atitude de mais envolvimen-
to com a comunidade, são frequentemente considerados artistas amadores. 

“Me apresento para fazer um trabalho e chega lá ‘legal o 
seu trabalho, seu projeto, mas, você vai fazer voluntário? 
A gente não tem recurso, não tem verba’ (...), é esse 
papo que rola muito.” – (2006; masculino; 31 anos)

Outro obstáculo ainda presente em alguns locais da periferia diz respeito à falta de hábito para  apre-
ciar ou participar de atividades artísticas, que, às vezes, causam certo estranhamento aos moradores 
locais, mesmo quando ocorrem em suas próprias ruas. Porém, na medida em que as pessoas passam 
a ter contato com tais atividades, naturalmente vão se habituando a essas práticas e começam a 
interagir de outra maneira.

“Na periferia... nos prédios que a gente apresentava, 
90% das pessoas que viam a nossa apresentação, a 
peça de teatro, nunca foram ao teatro, nunca assistiram 
a uma peça, nunca... É sempre fechada na televisão. 
Se limita na televisão. (...) Agora, você vai dentro do 
prédio, dentro da casa deles, dentro do espaço deles 
e aí as pessoas veem e ficam com medo: ‘os artistas’. 
Tem até um receio de uma pessoa que tá pintada, de 
um artista e aí, depois de um certo tempo, vai chegan-
do e aí vê que aquele artista é uma pessoa como você, 
de carne e osso, uma pessoa que tem sentimentos, 
que troca ideia, que conversa, que é normal. que não 
tem diferença entre quem tá na televisão e quem tá em 
carne e osso.” – (2006; masculino; 31 anos)
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A melhora da programação cultural e as percepções conflitantes acerca dos artistas que atuam na pe-
riferia, sobretudo entre os jovens, são aspectos que aparecem sobre um pano de fundo comum, o das 
dificuldades materiais. Como as possibilidades de obter recursos são menores que a demanda, o resul-
tado muitas vezes se reflete no acirramento da concorrência entre os grupos, com a utilização de classi-
ficações mais ou menos veladas, com tensões e disputas por reconhecimento, prestígio e legitimidade. 

Segundo depoimentos, há expressões de preconceito manifestadas por diferentes setores culturais da 
cidade – como artistas consagrados ou que tem acesso a outras políticas de fomento – em relação à 
produção cultural da periferia. Esses preconceitos quase sempre se traduzem na forma de certa descon-
fiança em relação à qualidade estética dessas produções, à seriedade das propostas, aos locais onde 
elas são desenvolvidas, às concepções sociais e políticas que elas carregam, entre outros aspectos.

“Às vezes há um preconceitozinho em relação a quem 
participa do VAI, por certas patotas; ‘ah, você é VAI?’, por 
parte de quem tem financiamento por outros programas. 
Mais ou menos uma marca de que você é amador; por 
parte dos que já são profissionais; só que esses profis-
sionais esquecem que eles também foram amadores um 
dia.” – (2008; feminino; 24 anos) 

“Ainda hoje existe muito preconceito. quantas vezes 
eu já não fui chamado de vagabundo porque eu fazia 
teatro e fazia música. As pessoas pensam que isso não 
é um trabalho. Você é um vagabundo, está lá só fazen-
do por fazer, você não quer nada com a vida.” – (2008; 
masculino; 23 anos)

Apesar dos problemas apresentados, o contexto vem se modificando, nos últimos anos, com a instala-
ção de novos equipamentos culturais pelo poder público, com novas fontes de recursos financeiros, de 
políticas públicas vindas das três esferas de governo, o surgimento de espaços culturais alternativos, 
o estímulo à formação de novos grupos e à consolidação de coletivos que já atuavam nas regiões. 
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_LACuNAS E PERSPECTIVAS NAS POLíTICAS 
CuLTuRAIS

Durante muitos anos, diferentes organizações do terceiro setor instauraram processos de formação 
cultural para adolescentes nas áreas periféricas, oferecendo espaços para programação e acolhi-
mento dos grupos, o que vem contribuindo para o surgimento de um grande número de adolescentes 
e jovens tocados pela cultura, tanto para a fruição quanto para o fazer cultural. Na etapa qualitativa, 
podem-se verificar muitos depoimentos nessa direção.  

Ainda no campo da formação, o Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, de im-
portância reconhecida na cidade, tem sido bastante acessado pelos entrevistados no período anterior 
ao VAI, sendo valorizado e respeitado como política de iniciação. Muitos deles, principalmente na área 
teatral, passaram pelas vivências e orientações desse programa. 

Referência na cidade, sobretudo na zona norte, o Centro Cultural da Juventude (CCJ), atua em estreita 
sintonia com o público do VAI e representa um espaço importante no campo das políticas públicas de 
juventude, especialmente nos processos de formação, fruição e produção cultural. 

Já em relação ao financiamento, foi possível notar nos últimos anos uma mudança na forma de 
repasse de recursos aos diferentes segmentos. Se, antes, a predominância era das leis de incentivo 
fiscal, em que o candidato necessita de um patrocinador, que financia o projeto e abate parte ou 
toda a despesa dos impostos que tem a pagar, na última década, tornaram-se mais expressivos os 
programas com repasse de recurso direto aos selecionados por meio de editais. Assim, no Município 
de São Paulo, além do VAI, existem programas importantes, como o Fomento ao Teatro, à Dança, e 
ao Cinema, Primeiras Obras, entre outros. Já no nível estadual, desponta o ProAc, e, no nível federal, 
diversos programas e editais do Ministério da Cultura (MinC). Há ainda outras formas de apoio, sob a 
responsabilidade de empresas, fundações e institutos culturais, em diferentes modalidades. 

Os processos seletivos por meio de programas e editais de transferência direta de recursos são vistos 
de maneira positiva pela maioria dos grupos que passaram pelo VAI. Ainda assim, persistem diversos 
obstáculos para a democratização do acesso aos recursos culturais.

Em meio às possibilidades existentes, os proponentes refletem sobre a importância desses editais e 
suas limitações. O Programa VAI aparece como a possibilidade mais tangível aos grupos iniciantes, 
já que nas outras alternativas é comum a exigência de personalidade jurídica, o enquadramento em 
certas linguagens artísticas ou o direcionamento a grupos profissionais e/ou artistas estabelecidos. 
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Embora muitos grupos demonstrem preocupação quanto ao risco de dependência em relação aos 
editais, nos últimos anos, têm surgido várias propostas no sentido de cobrir a lacuna existente entre o 
VAI e os demais programas de fomento à cultura. Desse modo, há expectativas de criação de um pro-
grama exclusivo para projetos que já foram subsidiados pelo VAI por dois anos; de aumento de recurso 
e alteração na legislação do programa; de lançamento de novos editais voltados à atuação nas áreas 
periféricas; de ampliação de locais ou organizações públicas que ofereçam oficinas e emprestem 
equipamentos e que disponham de recursos para contratar e fomentar artistas locais.

“Estamos precisando de outro VAI.” – (2006 e 2007; 
masculino; 31 anos)

“Poderia surgir proposta para se ter um segundo... O 
VAI é um programa, a criação de um segundo programa. 
Um segundo programa que fosse uma continuidade, que 
fosse uma melhoria do primeiro, uma aprimoração, lapi-
dação do primeiro. (...) Todos os grupos que participaram 
do primeiro Programa VAI teriam uma oportunidade... 
como se fosse um pré-requisito (...). Ou seja, para dar 
continuidade nos projetos ou criar projetos aprimorados 
ou melhores ou novos, mas com uma qualidade maior, 
com uma verba maior também, nesse sentido.” – (2006; 
masculino; 31 anos)

“[Pensar] um projeto de continuidade. (...) dificilmen-
te essa galera vai passar num Proac ou numa Funar-
te [Fundação Nacional de Artes], numa Petrobras, de 
pensar num projeto de continuidade, até chegar numa 
maturidade que só passar pelo VAI não capacita a isso. 
[chegar a esse patamar desses outros editais].” – (2008; 
feminino; 24 anos)
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As preocupações giram em torno da necessidade dos grupos manterem-se com certa estabilidade 
financeira, para aprimorar-se artisticamente e organizar melhor suas ações, gerando alguma renda 
pela prestação de serviços, mas também para difundir conhecimentos e estimular transformações 
sociais. A melhoria na qualidade dos equipamentos públicos existentes e a implantação de novos 
equipamentos também estão na ordem do dia.

“A prioridade? Seria, talvez, ampliar as Casas de Cultu-
ra, os Pontos de Cultura, ter mais verba para a cultura. 
Fazer um mapeamento dos artistas da região, valori-
zar os artistas da região para que as pessoas atuem, 
de fato, dentro de onde vivem para não precisar fa-
zer apresentação lá no interior. Por que não posso me 
apresentar no meu bairro? Ainda mais nas periferias. 
Na Vila Madalena não tem problema. Tudo acontece 
lá.” – (2006; masculino; 31 anos)

Emergem novas perspectivas e desafios colocados para o poder público, que reforçam a necessidade 
de atualizar as estruturas de apoio, especialmente aos jovens, como coautores dessa história. Pode-
se assinalar, nesse aspecto, a expectativa de participação nos processos decisórios e de integração 
governamental, que possibilitem a consolidação de uma rede de equipamentos e serviços culturais.

Em suma, as análises precedentes demonstram a relevância do programa VAI para aqueles que, 
agindo nas áreas periféricas da cidade de São Paulo, puderam desenvolver-se mais, potencializando 
suas ações a partir do apoio recebido. Foi intensa a experiência do protagonismo sociocultural, da 
maior estruturação de grupos e coletivos, com a afirmação de identidades locais e articulação com 
outras ações. Esse processo resulta na formação de novos circuitos culturais, contribuindo para o 
surgimento de uma massa crítica, tanto por parte dos grupos quanto por parte dos gestores públicos, 
lideranças e organizações culturais que atuam em estreita sintonia com o programa. O VAI é uma se-
mente espalhada por toda a cidade, que encontra no terreno  fértil das áreas periféricas as melhores 
condições de florescer.
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Projeto Rinha dos MC´s - 2011
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_ARTIGOS

Projeto Cine Cachoeira - 2010 e 2011
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_ARTIGOS

CONExÕES EM CONTExTO: O PROGRAMA VAI 
COMO CATALISADOR DE RELAçÕES

Clara Cecchini do Prado*

Uma boa política cultural é aquela que entrelaça dois campos da vida pública:  
desenvolvimento estético e ético (valores) de uma sociedade.1

Marta Porto

A publicação na qual este artigo se insere é fruto de uma política cultural pioneira, singular e bem-
sucedida. Não seria possível iniciá-lo, portanto, sem deixar claro nosso profundo respeito aos anos de 
história do Programa para Valorização de Iniciativas Culturais (VAI), além de nosso comprometimento 
com os seus valores e propósitos. 

Refletir e compartilhar ideias sobre o programa VAI é uma oportunidade de análise e reflexão. Tanto 
por suas singularidades estruturais quanto pelo investimento que se fez na pesquisa que aqui se 
apresenta – além do relevante fato do VAI ter gerado significativos impactos na cidade de São Paulo 
e na maneira de pensar a juventude e cultura. O fato de o programa estar embasado em lei e decreto 
próprios nos possibilita, nesta publicação, ir além da busca de indicadores que justifiquem a continui-
dade do investimento.  Inclusive, é importante ressaltar desde já que tanto a pesquisa quanto o pre-
sente texto, que a ela se refere, estão trabalhando com percepções, não com indicadores estrito senso, 
que exigiriam diferentes medições ao longo do tempo entre outros atributos técnico-científicos.

*Clara Cecchini do Prado é bacharel em Artes Cênicas pela Universidade de Campinas (Unicamp) e fez MBA em Bens Culturais pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Atua na área de gestão cultural, principalmente na formulação de conteúdos e gestão de projetos, 
programas e políticas de arte, cultura e cidadania. Teve experiências no terceiro setor (Centro Integrado de Estudos e Programas de 
Desenvolvimento Sustentável - Cieds, Centro de Estudo e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária - Cenpec) e no setor 
público (Ministério da Cultura) e vem desenvolvendo trabalho como consultora independente para diversas instituições.
1 PORTO, Marta. Artigo: Arte, cultura e o espírito de um tempo. Cadernos Cenpec: Educação e Cultura, n. 07, 2010. Disponível 
em: <http://www.martaporto.com.br/dialogos/wp-content/uploads/2010/08/revista-cenpec2010.pdf>.
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Diante da novidade que o programa representa, é necessário repactuar os significados de alguns 
conceitos. Para tanto, buscaremos as referências mais contemporâneas sobre os temas relacio-
nados, muitas das quais também frutos de análise e reflexões sobre uma prática. Portanto, outros 
autores aqui são citados para estabelecer diálogos e conexões com experiências e discussões em 
curso, tanto no campo da política cultural pública quanto no campo dos processos artísticos, da 
juventude e da cidadania. 

O tema central deste texto são as relações desencadeadas pelo programa VAI na vida dos 
jovens que dele participaram. Entre os jovens e o poder público, entre os jovens e a cidade, entre 
os próprios jovens. Houve alguma mudança na relação entre os jovens e o Estado ao passarem pelo 
VAI? qual a importância desse contato para a trajetória de vida desses jovens, em termos do exercício 
da cidadania e da compreensão dos valores democráticos? qual a relevância desse tipo de ação para 
o fortalecimento da própria democracia? O programa mudou a relação dos jovens com a cidade e da 
cidade com os jovens? Como? Essas serão algumas de nossas perguntas orientadoras. 

A pesquisa nos mostra que o programa VAI deu aos jovens a oportunidade de, além de produzirem 
e fruírem cultura, potencializarem o seu espírito de liderança, contribuindo de forma duradoura e 
consistente para o seu desenvolvimento profissional e humano. Ressalte-se que, aqui, não estamos 
falando apenas de uma instrumentalização dos processos artísticos (fazer isso para aprender aquilo), 
mas de uma transformação profunda trazida pela maneira como o programa responsabiliza os jovens 
por suas ações – responsabilidade essa que se combina com a potência de transformação que só as 
vivências artísticas podem trazer.

Acreditamos que a prática do programa VAI pode gerar combustível teórico para os debates que se 
vêm travando no Brasil e na América Latina sobre os temas da cultura, das artes, da juventude e da 
cidadania. Esse é o desafio que nos colocamos. Sabemos que ele é ambicioso e esperamos estar à 
altura das possibilidades que essas páginas em branco nos reservam.

Das especificidades: “disciplina é liberdade”

O programa VAI tem no acompanhamento uma chave para garantir acessibilidade, efetividade e grande 
potencial educativo – mesmo que a formação não seja sua atividade fim.

“Eles me deram apoio, então eu achava justíssimo fa-
zer tudo certíssimo. Sim, qualquer momento eu tele-
fonava ou ia lá, super bem assessorado.” – (2004 e 
2006; masculino; 31 anos)
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Vivemos atualmente, nas políticas culturais brasileiras, um debate acalorado que confunde democra-
tização do acesso com ausência de critérios. Essa é uma discussão polêmica, própria de um campo de 
conhecimento que não tem categorias ou métodos fixos e consensualmente estabelecidos. Desenhar 
uma política com mecanismos claros e detalhados, que levem em consideração as desigualdades 
socioeconômicas, as especificidades regionais, de gênero, de faixa etária e assim por diante não 
significa, de modo algum, hierarquizar a diversidade cultural. Pelo contrário. Onde supostamente tudo 
é permitido, mas existe um processo seletivo, como entender as regras do jogo? Será que tratar os 
diferentes de forma igual realmente democratiza o acesso? Um jogo com regras claras potencializa a 
criatividade de seus jogadores – aliás, essa é uma das bases da democracia. 

O êxito do programa VAI está diretamente associado ao pragmatismo com o qual seus mecanismos 
lidam com o desafio ao qual buscam responder. O item 1.1 do edital de 2011 já diz:

O Programa VAI subsidia iniciativas culturais de jovens, principalmente 
aqueles de baixa renda, com idade entre 18 e 29 anos, e moradores 
de regiões do Município de São Paulo com deficiência de infraestrutura 
e de acesso aos equipamentos culturais. Objetiva estimular a criação, 
o acesso, a formação e a participação do pequeno produtor e criador 
no desenvolvimento cultural da cidade, promover a inclusão cultural e 
estimular dinâmicas culturais locais e a criação artística em geral. 

Há um recorte de para quem e para qual território o programa se destina, e quais seus objetivos, 
de forma bastante clara e sucinta. Para atingir esses objetivos, o VAI  utiliza algumas estratégias: a 
priorização do repasse de recursos a pessoas físicas; o limite do subsídio (não há um valor predeter-
minado, mas um teto); o limite do tempo de execução do projeto; o fato de que o mesmo projeto só 
pode receber o benefício por duas vezes (consecutivas ou não). É também notável que a comissão, 
formada por representantes governamentais e da sociedade civil, seja de avaliação e também de 
acompanhamento, e realize reuniões mensais. Some-se a esse desenho a orientação disponibilizada 
aos jovens nas fases de escrita dos projetos, execução e prestação de contas, e tem-se uma estrutura 
bem amarrada que, embora sempre passível de aprimoramentos, dá o suporte necessário para a 
execução das atividades finalísticas do programa (na avaliação dos próprios jovens). Ou seja, a gestão 
aparece aqui a favor de um objetivo: firme, mas também flexível e dinâmica.

Como resultado desse processo, cria-se uma relação direta entre os jovens e a Secretaria Municipal 
de Cultura, sem a necessidade de intermediários. Em termos de fortalecimento da cidadania, esse é 
um passo importante, não apenas pelo conhecimento técnico adquirido (que possibilita a busca pos-
terior por editais mais complexos), mas também pelo contato com outras representações do Estado 
que não a escola ou a polícia. Estabelece-se um processo de mão dupla, que traz ganhos também à 
secretaria, uma vez que a aproxima das suas ações finalísticas. 
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Dessa forma, promove-se o engajamento da equipe técnica em busca de novas soluções para antigos 
e novos problemas, processo que vem sendo exitoso desde que se conseguiu estabelecer, no início do 
Programa, o repasse de recursos para pessoas físicas. Como resultado, verifica-se na pesquisa uma 
avaliação amplamente positiva, por parte dos jovens, do acompanhamento dos projetos pela equipe 
do VAI – 87% dos entrevistados consideraram o acompanhamento bom, ótimo ou excelente (excelente 
em 43% dos casos).

É notável que a crítica dos jovens se volte para a falta de acompanhamento em campo, dos conteúdos 
desenvolvidos pelos projetos. A gestão do Programa deverá decidir se tem condições ou interesse 
estratégico em responder a essa crítica, mas já se pode notar aqui um salto qualitativo em termos de 
gestão de uma política cultural pública em sua relação com os cidadãos.

“Uma coisa que a gente sempre teve claro foi a questão 
do dinheiro público. E aí a gente estava ali pra fazer vinte 
mil virar sessenta, a gente acreditava que esse dinheiro 
em vez de ser gasto ele devia ser multiplicado.” – (2006 
e 2007, masculino, 31 anos)

Algumas premissas

Fica claro, durante a análise dos resultados desta pesquisa e na leitura do que já foi escrito sobre o 
Programa VAI, que algumas premissas, embora ainda não sistematizadas de forma explícita, estão pre-
sentes em todas as ações do Programa e na forma como ele se estrutura. É fundamental compreender 
essa configuração para entender a qualidade da relação estabelecida entre os jovens e o VAI.

A primeira premissa, talvez a matriz de todas as outras, é a visão da juventude na sua potência e 
não na sua vulnerabilidade. Na publicação que celebrou os cinco anos do Programa, Helena Abramo, 
no texto O VAI no Contexto das Políticas Públicas para a Juventude, coloca isso de forma bastante 
contundente:“O VAI tem um caráter inovador, exatamente porque revela uma visão diferenciada a 
respeito dos jovens, apostando na sua atuação, como sujeitos produtores de ações significativas para 
si e para a cidade, e na sua expressão cultural, como direito que cabe ao poder público apoiar” 2.

A partir dessa matriz, desdobram-se outras premissas, a saber:

•	 A	noção	de	necessidade	é	substituída	pela	noção	de	desejo:	atuando	no	campo	da	garantia	do	
direito à cultura, o Programa intervém para viabilizar o desejo expressivo e produtivo dos jovens;

2 ABRAMO, Helena Wendel. O VAI no contexto das políticas públicas para juventude. In: Diversos autores. VAI – 5 anos. Secre-

taria Municipal de Cultura, São Paulo, 2008. p. 15.
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•	 A	noção	de	 igualdade	dá	 lugar	à	noção	de	 liberdade:	garantindo	os	meios	para	a	expressão	do	
desejo, abarca um caldeirão de linguagens. Liberdade para se chegar a ser o que se é, uma 
busca que encontra caminhos concretos no Programa VAI. Sua ação privilegia o território da peri-
feria sem estabelecer uma estética da periferia que acaba, muitas vezes, também aprisionando o 
jovem contemporâneo em padrões preestabelecidos; 

•	 A	noção	de	pluralismo ganha força, ampliando a percepção da diversidade cultural: ênfase na 
invenção, nas conexões, nos diálogos e na circulação. Dos entrevistados, 91% declararam que 
seus grupos se articularam com outros grupos e 81% disseram que havia mais de uma linguagem 
em seus projetos*; 

•	 A	preocupação	fiscalizatória	dá	lugar	à	preocupação pedagógica nos processos burocrático-ad-
ministrativos: o VAI não é um programa educativo, mas o acompanhamento prestado aos proponen-
tes contribui com a formação para o exercício da cidadania, conforme já explicitado neste texto. 

Além da análise dos resultados da pesquisa e outras fontes, essas premissas foram abstraídas das 
falas dos jovens sobre o VAI. Seguem alguns exemplos:

“Tem duas maneiras de ver o VAI. Aí é que tá. Conver-
sando com bastante grupos e tal, aí eu vi que onde tá a 
vírgula, de o porquê o VAI dá certo para certos grupos 
e não...  O VAI, às vezes, é feito para ser usado como 
uma escada. Uma primeira entrada dentro de um circui-
to, uma primeira injeção financeira. (...) Alguns grupos 
evoluem e conseguem outras coisas pós VAI e alguns 
não conseguem. Porque é uma escada (...) só que as 
pessoas usam ele como muleta.” – (2009 e 2010, mas-
culino, 24 anos)

“(...) nesse processo de acompanhamento, eles [a equi-
pe do VAI] dão a liberdade da gente criar, fazer, produ-
zir. Eles não ficam em cima o tempo todo e, ao mesmo 
tempo, eles acompanham de fato.” – (2007, masculino, 
28 anos)

* Como o sentido de pluralismo está no núcleo de nossas premissas orientadoras, dispensamos aqui as discussões sobre o uso 

das palavras cultura ou culturas; juventude ou juventudes. Utilizaremos os substantivos no singular.



108

VIA VAI - PERCEPÇÕES E CAMINHOS PERCORRIDOS

“Acho que tive que extrair uma visão de trabalho da for-
ma ideal, lidar com o poder público, usar o dinheiro do 
poder público, tive um aprendizado de administração, de 
financeiro. Com o VAI passei a lidar de forma mais ativa 
com as finanças do grupo e divulgação do grupo de tea-
tro. (...) O VAI foi necessário para ir além, possibilitou as 
finanças para conseguir material, para fazer o trabalho 
com mais qualidade.” – (2005; masculino; 27 anos)

As liberdades substantivas e o direito à cidade

“O exercício da liberdade é mediado por valores que, porém, por sua vez, são influenciados 
por discussões públicas e interações sociais que são, elas próprias, influenciadas pelas 

liberdades de participação”. 3

Muito se tem falado, recentemente, no Brasil, e há mais tempo, no mundo, sobre o papel da cultura no 
desenvolvimento. A profissionalização do artista (ou do trabalhador do setor criativo, em geral), brasi-
leiro e o aumento de sua competitividade no mercado são questões relevantes em múltiplos aspectos. 
Não podemos, porém, repetir em nossa história o erro do otimismo exacerbado trazido pelo ímpeto 
desenvolvimentista, que algumas vezes antes já nos fez esquecer as zonas opacas, voltando todo o 
foco para as nossas zonas luminosas (tomando emprestados os termos de Milton Santos). 

Precisamos comemorar a expressiva melhora nos indicadores econômicos e sociais que o Brasil vem 
apresentando, mas não podemos jamais nos esquecer de que ainda mantemos muitas desigualdades 
internas, que se refletem em indicadores sociais fortemente afetados por questões geográficas, ra-
ciais e de gênero. Além disso, quando lidamos com juventude, nossos indicadores de violência ainda 
são alarmantes: dos cem países com dados disponíveis na Organização Mundial de Saúde (OMS), 
entre 2004 e 2008, o Brasil ocupa a sexta posição na Taxa de Homicídio Jovem Ano. 4

3 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 24
4 WAUSELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2011: os jovens do Brasil. São Paulo, SP: Instituto Sangari / Brasília, DF: 
Ministério da Justiça. 2011. p. 68.
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Portanto, é preciso estarmos atentos para que o atual movimento em torno da cultura, em sua dimen-
são econômica, não nos induza a um recorte unidisciplinar da questão, privilegiando a sua capacidade 
de gerar riqueza, em detrimento de uma visão mais abrangente. A cultura é também uma forma de 
transmissão de saberes, configura uma possibilidade de recriação de identidades, é um espaço de 
criação de novos direitos, de invenção e de contradição. Em última instância é, por excelência, o es-
paço em que nos lembramos de que o valor do fazer humano não é unicamente aquele que se insere 
no sistema capitalista.

Esse é apenas um pequeno exercício de contexto, para esclarecer de maneira enfática que não po-
demos deixar de lado as questões de cultura e cidadania, quando lidamos com políticas públicas para 
a juventude brasileira. Esse tema precisa estar na ordem do dia, é nosso dever manter a discussão 
acalorada e refinar as abordagens rumo à maior visibilidade e atenção ao problema. Temos o dever 
ético de não permitir que as parcelas da população brasileira que historicamente sofrem com as 
desigualdades sejam novamente esquecidas nas políticas culturais. 

Ou seja, é relevante que muitos jovens que passaram pelo VAI tenham se profissionalizado na área 
cultural, mas essa informação não pode ser tomada, isoladamente, como índice de sucesso do pro-
grama, ou mesmo como seu resultado mais importante. Não é papel da cultura responder de maneira 
direta ao problema da violência contra jovens no Brasil, mas não podemos, em outro extremo, nos 
esquecer de que a cultura tem, sim, por essência, relação com os valores da cidadania e com a defesa 
intransigente da democracia. 

Essa reflexão, embora pareça inicialmente deslocada do universo temático deste artigo, não o é: o 
Programa VAI ocupa um espaço talvez ainda pequeno, mas muito relevante, ao mostrar alternativas 
ao desenvolvimento predatório que testemunhamos na cidade de São Paulo, deslocando centralidades 
na cidade e nos apresentando novos valores e circuitos culturais. Portanto, é necessário que faça-
mos uma manobra no raciocínio, unindo as tendências contemporâneas e sofisticando a abordagem: 
primeiramente, em nível abstrato, precisamos repactuar o conceito de desenvolvimento; depois, com 
maior concretude, precisamos analisar o projeto de desenvolvimento que se vem desenhando para a 
cidade de São Paulo e entender como políticas como o VAI podem contribuir para que esse modelo 
não se repita como excludente e desagregador. Dessa forma, abordaremos, por um novo prisma, a 
relação que os jovens, por meio do Programa, estabelecem com o Estado e com o espaço público.

Escolhemos a concepção de desenvolvimento do economista indiano Amartya Sen para pautar nossas 
reflexões:“A expansão da liberdade é vista, por essa abordagem, como o principal fim e o principal meio 
do desenvolvimento. O desenvolvimento consiste na eliminação das privações de liberdade que limitam 
as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente a sua condição de agente” 5.

Essa abordagem coloca a medida do desenvolvimento não apenas no crescimento econômico, mas na 
quantidade e qualidade de liberdades substantivas e instrumentais das quais os cidadãos usufruem. 

5 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 10.
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Assim, podemos afirmar que o Programa VAI, além do impacto na vida dos jovens (verificado pela 
pesquisa) e no fortalecimento de circuitos culturais locais, contribui para o desenvolvimento da cidade 
de São Paulo na medida em que aumenta a liberdade expressiva dos jovens, viabilizando a concret-
ização de seus desejos; aumenta a liberdade política dos jovens, colocando-os em contato com seus 
direitos e deveres como cidadãos; influi sobre a liberdade econômica dos jovens por meio do subsídio; 
aumenta a liberdade de circulação dos jovens na cidade, ressignificando a antiga relação entre centro 
e periferia. “Ter mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si mesmas e para 
influenciar o mundo, questões centrais para o processo de desenvolvimento.”6

Interessante notar que há um esforço para consolidar São Paulo como uma “Cidade Criativa”. Talvez 
o desafio da cidade e de seus cidadãos, nesse momento, seja a articulação entre esse projeto macro 
(principalmente voltado ao turismo) e ações de grande efetividade nas comunidades, como o Progra-
ma VAI, evitando aqueles que hoje são vistos como os maiores riscos que correm as cidades criativas: 
gentrificação** e polarização socioeconômica7. 

O Programa VAI contribui para a ampliação dos mapas mentais e afetivos da cidade de São Paulo, não 
apenas na percepção dos jovens beneficiários, mas também dos participantes dos circuitos culturais 
que os projetos dinamizam, dos técnicos da Secretaria Municipal de Cultura que acompanham os 
projetos, e dos integrantes da Comissão de Acompanhamento e Avaliação. Cada um desses atores, 
por sua vez, exerce papel multiplicador.

“O mapa mental (...) refere-se às representações individuais de uma 
cidade, variando de pessoa para pessoa, conforme as áreas que lhe 
são familiares (...). O mapa mental de uma pessoa que faz parte de 
uma grande cidade tende a ser bem menor que seu mapa administra-
tivo. Ainda menor costuma ser o mapa afetivo, composto pelas áreas 
da cidade que cada pessoa não apenas conhece, mas com as quais 
tem relação emocional. Tornar uma cidade mais convivível requer a 
expansão dos mapas mentais e afetivos, já que não se respeita nem se 
ama o que não se conhece”. 8

Temos, portanto, a convicção de que um projeto bem-sucedido de desenvolvimento para São Paulo – in-
dependentemente do título “Cidade Criativa” – deve articular ações como o Programa VAI que, em sua 
especificidade, contribui não só para inaugurar um relacionamento saudável e fértil entre os jovens 
e o Estado, mas também para multiplicar vínculos entre seus diversos atores e entre eles e a cidade. 
Mais uma vez, pode-se observar na fala de um dos jovens entrevistados:

6 Idem, p. 33.
** Enobrecimento do espaço urbano por investimentos públicos ou privados, que acaba por expulsar a população que ante-
riormente vivia no local. 
7 REIS, Ana Carla Fonseca; KAGEYAMA, Peter (Orgs.). Cidades criativas – perspectivas. São Paulo: Garimpo de Soluções, 
2011. p. 36. 
8 Idem, p. 35.
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“O programa tem a ideia de promover cultura pela cida-
de, principalmente nos locais menos favorecidos. Agora, 
os projetos sim são diferentes e eles vão acontecendo e 
a cidade vai sendo modificada por conta desses projetos 
em pequena escala, obviamente. Vão fazer uma pequena 
diferença, mas, uma diferença necessária e, talvez, mais 
importante que os grandes projetos. Vai trabalhar grupo 
a grupo. Vai trabalhar pequenos espaços da cidade, pe-
quenos contextos (...). Eu acho que você consegue dar 
atenção à singularidade da cidade e dos grupos. Cada 
ponto da cidade, cada ponto não, cada rua, cada pessoa 
tem uma necessidade diferente.” – (2008 e 2010, mas-
culino, 28 anos)

Processo artístico-cultural: o campo possível para o 
estabelecimento dessas relações

Encaminhando-nos para as considerações finais, é necessário abordar um último ponto fundamental. 
A qualidade de relações estabelecidas por meio do Programa VAI está diretamente associada à na-
tureza da experiência artístico-cultural que ele propõe. Existem outros programas de educação para a 
cidadania, de formação profissional para jovens, de visitas a espaços culturais, que atingem resulta-
dos relevantes, porém de natureza diferente do Programa VAI, por sua aposta na potência criativa dos 
jovens paulistanos (nascidos ou residentes na cidade há mais de dois anos).

A singularidade do Programa VAI está em otimizar a execução de desejos artísticos já existentes nos 
grupos de jovens que o acessam. Possibilita, assim, a vivência de uma experiência com início, meio e 
fim; processo e produto; formulação, execução e compartilhamento dos resultados. 

“(...) tive muito aprendizado. Aprendi a lidar com pes-
soas, melhor até, aprendi como fazer, a elaborar meus 
projetos, como colocar em prática aquilo que eu sonho e 
respeitar cada um”. – (2008; masculino; 23 anos)
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Ou seja, no processo artístico, sonho e prática são indissociáveis, assim como poética e retórica. 
Esse é, por excelência, o espaço da ética, da estética e da política – no sentido amplo e essencial. 
Iniciativas como o Programa VAI promovem uma reconciliação entre a arte e a educação – não é um 
processo de formação para as artes, mas sim um processo de incentivo à experiência artística que, 
por sua estruturação e contexto sociopolítico, tem amplo potencial pedagógico. Talvez o VAI esteja 
sendo pioneiro em mais esse aspecto: colocar em prática um programa voltado para as artes e a 
cultura sem as amarras da educação formal, da educação artística, da educação para as artes, das 
obras de arte educativas, da arte-educação, de qualquer uma dessas formas às quais estamos habitu-
ados e que hierarquizam esses campos de atuação. “A construção coletiva de uma obra artística é 
construção de conhecimento, assim como o conhecimento da obra de arte não termina na obra, que 
é uma janela para o mundo.”9

Considerações finais

Após esse amplo sobrevoo sobre a paisagem sugerida pela análise da pesquisa aqui publicada, é 
necessário retomar algumas ideias centrais e apontar alguns pontos de partida para futuras reflexões 
(não há afirmações conclusivas, pois, como se diz no início deste artigo, não há pretensões técnico-
científicas).

Passamos por alguns argumentos que retomamos agora de forma sistemática:

•	 A	forma	como	o	Programa	VAI	se	estrutura	é	um	fator	de	sucesso	na	realização	de	seus	objetivos:	
as regras são claras e se lida com os processos burocrático-administrativos de maneira pragmá-
tica e pedagógica.

•	 Como	premissa	maior,	está	a	aposta	na	potência	dos	jovens,	o	que	se	desdobra	em	ênfase	na	rea-
lização do desejo; na liberdade de criação e de circulação; no pluralismo de linguagens e atores.

•	 O	Programa	propõe,	ainda	que	sutilmente,	uma	estratégia	eficiente	para	forjar	um	novo	modelo	
de desenvolvimento para a cidade de São Paulo, com ampliação das liberdades de diversos tipos 
e da relação afetiva dos cidadãos com a cidade.

•	 A	natureza	da	experiência	artístico-cultural	é	mantida	em	sua	essência	e	valorizada,	não	se	ins-
trumentalizando as atividades em função de qualquer outra coisa que lhes seja externa.

Diante do exposto, podemos encerrar este texto propondo duas reflexões. A primeira refere-se à 
relação dos jovens com o Estado e aos novos papéis que essa dinâmica cultural fomentada pelo 
Programa pode fazer com que eles assumam na cidade. A segunda trata da mudança de olhar que 

9 HELGUERA, Pablo. Transpedagogia. In: ______. HOFF, Monica. (Orgs.). O Pedagogia no campo expandido. Porto Alegre: 
Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2011. p. 12.
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essas transformações exigem dos formuladores de políticas e daqueles que refletem sobre arte, 
cultura e cidadania.

 Podemos afirmar que o Programa VAI contribui, de forma decisiva, para que os jovens estabeleçam 
uma relação de cidadania ativa com o Estado. Com base no que o filósofo político Norberto Bobbio 
considera de mais essencial à democracia (as regras claras), o Programa ajuda, ainda, a forjar um 
dos elementos essenciais ao regime democrático – a cidadania inclusiva 10. Portanto, em uma via de 
mão dupla, o jovem cidadão alimenta a democracia e é alimentado por ela. Porém, esse processo só 
poderá se efetivar se houver um contexto favorável, ou seja, se a cidade tiver para si um modelo de 
desenvolvimento que reorganize as velhas hierarquias.

O trabalho no campo das artes e da cultura é o pilar fundamental do Programa VAI, e é nesse campo 
de mobilização de subjetividades que se abre espaço para a requalificação dos papéis sociais descrita 
no parágrafo anterior. Muito se fala sobre as novas tecnologias, quando se pensa na juventude. Para 
aqueles que lidam com arte e cultura, porém, deve-se ir além do uso dessas tecnologias, percebendo 
que elas têm um impacto definitivo na formação de imaginários e de subjetividades. O Programa VAI 
age justamente na potencialização desses imaginários, fornecendo os meios materiais para que os 
sonhos se executem e induzindo, em meio a esse processo, a uma apropriação técnica dos meios de 
acesso aos recursos públicos e à ampliação dos mapas mental e afetivo da cidade de São Paulo. 

quando é dada a nós, do campo da política cultural pública, a oportunidade de produzir e compartilhar 
conhecimento sobre uma experiência, acreditamos que devemos ir além de uma análise que com-
prove o seu êxito. O que se buscou fazer, nessas páginas, foi ampliar um pouco o campo da reflexão, 
saindo de uma relação instrumental de causa e efeito e mostrando que a expressiva continuidade dos 
grupos fomentados pelo VAI (74% continuam existindo, realizando a mesma ação ou outra) nos diz de 
uma incrível potência criativa que estava represada na cidade de São Paulo. Como a própria pesquisa 
aponta, ainda há muitos jovens e regiões aos quais o VAI não chega – mas acreditamos que o desafio 
é, além do crescimento em escala, proporcionar maior articulação com outras políticas públicas e a 
incorporação definitiva da cultura e da juventude em nosso projeto de futuro. 

(...) olhar sobre a experiência da arte como campo de interações mú-
tuas, tendo como base comum a intencionalidade ético-estética da 
nova figuração e objetividade, que são encarnadas em suas invenções 
como vontade construtiva para o coletivo. (...) é desta acessibilidade 
sensorial que projetam-se horizontes prováveis de reversibilidade entre 
experiências de sentidos e os sentidos das experiências da arte no 
mundo.11

Obs.: Meus mais sinceros agradecimentos à amiga e professora Ilana Goldstein, pela imensa gene-
rosidade na interlocução.

10 DAHL, Robert. Sobre a democracia. Brasília: Universidade de Brasília, 2001. p. 99
11 VERGARA, Luiz Guilherme. Espaços de mediação entre utopias – escrita e inscrições labirínticas de temporalidades: jogos + 
rituais = simbólico. Desafios políticos Pedagógicos das ideias e invenções de Hélio Oticica. In: ARANHA,CANTON. Espaços de 
mediação. São Paulo: PGEHA / Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 2011. p. 197.
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O PROGRAMA VAI E A CENA CuLTuRAL DA 
PERIFERIA PAuLISTANA

Antonio Eleilson Leite *

A cena cultural nas periferias de São Paulo  expandiu-se notavelmente na década passada, em função 
de sete fatores fundamentais que serão abordados neste texto. Um deles é o surgimento  de políticas 
públicas de fomento que atendem  a demandas dos movimentos culturais dos bairros distantes da 
Região Central. Neste aspecto, tem especial destaque o  Programa  para Valorização de Iniciativas 
Culturais (VAI), da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, com os 778 projetos de jovens mo-
radores  da periferia  desenvolvidos ao longo de seus  oito anos de existência. Um  programa pioneiro, 
que se tornou referência de ação pública, cujos resultados estão amplamente sistematizados na 
pesquisa apresentada neste livro. 

O VAI não levou a cultura para a periferia. Esse programa fez com que a cultura existente na periferia 
emergisse a partir de seus protagonistas. E esse movimento deu-se  numa escala que só as políticas 
públicas podem garantir. Sob a égide dessa iniciativa governamental, a cena cultural da periferia  
ampliou-se e  diversificou-se, estimulando uma tendência de produção cultural que não se afirma 
mais apenas no discurso contestatório da situação de exclusão. A afirmação passou a se dar, princi-
palmente, pela qualidade artística, uma busca permanente dos grupos apoiados pelo VAI.

Essa atenção com os aspectos estéticos é fundamental e necessária. A cultura de periferia goza de 
um reconhecimento, cuja valorização reside notadamente na dimensão ética, como resistência, da-
das as condições adversas que assolam os bairros localizados nos extremos da Metrópole. Isso lhe 
confere uma legitimidade política importante, mas confina a produção cultural no campo unicamente 
ideológico, retirando-lhe a possibilidade de ser valorizada  também por suas concepções artísticas. O  
VAI  contribui, assim, para evidenciar as estéticas da periferia, uma vez que os projetos têm grande 
potencial artístico, revelando um tipo de cultura própria dos subúrbios e quebradas; uma arte  que 
tem um forte sentido emancipatório.

Outra grande contribuição do VAI para a cultura das periferias é o apoio à criação de redes, uma as-
piração muito acentuada nas entrevistas feitas na etapa qualitativa da pesquisa. Cabe destacar aqui 

* Antonio Eleilson Leite é graduado em história pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo (FFLCH-USP), mestrando em Estudos Culturais pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH-USP),  progra-
mador cultural, coordenador do programa de Cultura da ONG Ação Educativa da qual é membro da coordenação executiva, ex-
diretor da Associação Brasileira de ONGs (Abong) e diretor da Entrelaços Assessoria, Estudos  e Pesquisa em Desenvolvimento, 
Trabalho e Sociedade.
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iniciativas recentemente criadas, como o Coletivo de Vídeo Popular, que teve projetos aprovados no 
biênio 2009-2010, da Rede Livre Leste, contemplada em 2011, assim como a Agência Solano Trindade, 
criada em 2011, dentro de um projeto aprovado pelo VAI. Esta última traz uma inovação. Mais do que 
potencializar ações coletivas, a iniciativa busca alternativas de  sustentabilidade para os  projetos pós 
VAI, o grande desafio mencionado por praticamente todos os entrevistados da pesquisa.

qualquer pessoa que se dedique a pesquisar a cena cultural da periferia paulistana vai se deparar 
com o VAI.  Seja qual for o foco da análise (políticas públicas, juventude, formação de público, ação 
em rede, produção artística, entre outras possibilidades), ela terá que necessariamente discorrer 
sobre esse programa, pois não é possível falar mais da cultura na periferia sem  citar o VAI. Para 
dimensionar a importância dessa política  na cena cultural da periferia, é preciso entender o próprio 
desenvolvimento do cenário cultural nas bordas da capital paulista e a dimensão  simbólica desse 
ethos urbano chamado periferia.

A cultura ressignifica o conceito de periferia

Até a década de 1980, em São Paulo, o termo periferia estava circunscrito apenas ao universo das 
questões das políticas urbanas, designando os precários assentamentos instalados nas margens da 
cidade, para além das áreas já conhecidas como subúrbio. Para essas áreas, algumas distantes mais 
de 50 quilômetros da Região Central, foi levada a população pobre, desempregada ou subempregada 
que demandava moradia. Um amplo contingente, instalado pelos governos sob pressão de ocupações 
de terra protagonizadas pelo movimento social. 

A expansão populacional para os bairros de periferia redefiniu a noção que se tinha de subúrbio, 
espaço caracterizado pelo sociólogo José de Souza Martins como a área urbana ocupada pelo operari-
ado. Periferia, para esse autor, é uma “concepção ideológica, produto do neopopulismo, cuja elabo-
ração teve a contribuição do próprio subúrbio para distinguir-se dos deteriorados extremos de uma 
ocupação antiurbana”.1 O fato é que a ideia de periferia absorveu a designação de subúrbio, criando 
uma mesma  mancha urbana. Martins explica:

Há uma distinção espacial importante entre subúrbio e periferia. No su-
búrbio, os lotes eram grandes, as casas tinham espaço para o grande 
quintal um remanescente do rural que permanecia no urbano: fruteiras, 
hortas, galinheiros, fornos de pão e broa, jardins, muitas flores e um 

1 MARTINS, José de Souza. Subúrbio e periferia, antinomias do urbano, na aparição do demônio na fábrica – origens 

sociais do eu dividido no subúrbio operário. São Paulo: Editora 34, 2008.
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certo suave perfume suburbano. A periferia já é o produto da especula-
ção imobiliária, ruas estreitas, calçadas estreitas, falta de praças, ter-
renos minúsculos, casas ocupando na precariedade de seus cômodos 
todo o reduzido espaço disponível para a construção (...).2

A ideia de periferia, vigente até a década de 1990 como uma área homogênea, marcada pela alta 
densidade populacional, baixa renda, elevados índices de violência e precariedade urbana, criou um 
estigma resultado de uma segregação não só geográfica, econômica e social, mas cultural. Nas bor-
das da metrópole reside o abandono. Em um lugar onde os serviços básicos como saneamento, saúde, 
educação, moradia, transporte são escassos, equipamentos e políticas culturais eram (e ainda são em 
muitas regiões) praticamente inexistentes. 

Porém, foi no campo da cultura que surgiu uma afirmação positiva da condição periférica, justamente 
na última década do século XX. O Movimento Hip Hop que apareceu na década de 1980, tendo o cen-
tro da cidade como ponto de encontro, se espraiou na década seguinte para as áreas suburbanas, de 
onde boa parte de seus adeptos era oriunda, 3 invocando nas letras de rap, uma afirmação de perten-
cimento à periferia que veio ressignificar o sentido da expressão até então marcadamente pejorativa. 
A partir do hip hop, uma forte cena cultural surgiu nos extremos da metrópole.

Inspirada no rap, que é ritmo e poesia (rythm and poetry), surgiram poetas e poetisas que transpuse-
ram para a escrita a palavra rimada e cantada dos Mestres de Cerimônias (MCs). Sem perder a força 
da oralidade, motivadora dos saraus que se proliferam por toda a periferia,   passaram a publicar 
seus poemas em fanzines, abrindo caminho para a narrativa ficcional que inaugurou a literatura da 
periferia, tendo como marco o livro Capão Pecado, do escritor Ferréz, obra publicada no ano de 2000 
e que é o fundador dessa produção literária, ainda que não seja a pioneira4.

Juntamente com a literatura e o hip hop que, por definição, reúne música (rap e disc jockey - DJ, dan-
ça – break e artes visuais – grafite, outras expressões surgiram na periferia, como o cinema e vídeo, 
samba de comunidade, teatro e artes plásticas, cobrindo assim todas as linguagens consagradas no 
universo das artes. Além da ação das  políticas públicas, corroboraram para o surgimento da cena 
cultural periférica, a atuação de   ONGs, e o  apoio de instituições culturais nacionais e estrangeiras. 
Tal combinação de fatores fez surgir  um movimento cultural vibrante e inovador que mudou a forma 
como se vê a periferia. O antropólogo Hermano Vianna, a respeito da ascensão da cultura na periferia, 
afirma o seguinte:

2 Idem, ibidem.

3  Ver documentário em vídeo Nos tempos da São Bento, de Guilherme Botelho, São Paulo, VAI,  2010.
4 O poeta Sergio Vaz publicou entre 1986 e 1999 três livros: Subindo a Ladeira Mora a Noite; A Margem do Vento e Pensamen-
tos Vadios, todos independentes, ver: VAZ, Sergio. Cooperifa: antropofagia periférica. Rio de Janeiro:  Aeroplano, 2008. O 
próprio Ferréz publicou em 1997 seu primeiro livro, uma obra de poesia chamada Fortaleza da Desilusão.
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De certa forma, essa economia artística informal é produto de uma 
inclusão social conquistada na marra, quando a periferia deixa de se 
comportar como periferia, o lugar que o centro desejava que para sem-
pre ocupasse (o lugar daquele que sempre espera ser incluído, que 
sempre acha que é do centro que virá sua libertação). Enquanto isso o 
centro parece não conseguir deixar de lado esta nostalgia perversa de 
um país que “perdemos”, quando os pobres e seus costumes “bregas” 
eram invisíveis (...)1

A formação da cena cultural na periferia de São Paulo

Considerando  a primeira década do século XXI como marco para a formação da cultura de periferia 
tal qual a entendemos atualmente, destacamos  sete  fatores decisivos  para a definição dos contornos 
deste movimento cultural. Veremos a seguir esses elementos e como o VAI se relaciona com cada 
um deles.

1. Ferréz e o surgimento de uma literatura das periferias

Reginaldo Ferreira da Silva, conhecido como o Ferréz (junção de  Virgulino Ferreira e Zumbi), já havia 
publicado um livro de poesias em 1997 chamado Fortaleza da Desilusão. O aspirante a poeta aban-
donou sua veia lírica e dedicou-se à narrativa de ficção em prosa. Escreveu e lançou no ano 2000 o 
romance Capão Pecado2.

O sucesso alcançado por esse livro fez de  Ferréz  uma referência na periferia de São Paulo. Passou a 
dar palestras e participar de diversos eventos. Por conta da sua condição de colunista da revista Caros 
Amigos, publicou três volumes da edição especial Caros Amigos Literatura Marginal no começo da 
década e que venderam cerca de 50 mil exemplares, lançando dezenas de escritores e escritoras das 
periferias de São Paulo e de várias partes do Brasil3. Em 2005, Ferréz publica a Coletânea Literatura 
Marginal – Talentos da Escrita Periférica, pela Editora Agir, abrindo pela primeira vez as portas do 
mercado editorial para autores periféricos ou marginais, como ele prefere chamar.

Essas iniciativas fortaleceram o movimento literário da periferia paulistana. Vários autores, que parti-
ciparam das coletâneas organizadas por Ferréz, depois publicaram seus primeiros livros com o apoio 
do VAI. Um caso muito especial é o do escritor Allan da Rosa que, apesar de ter publicado seus dois 
primeiros livros sem uso do Edital,  criou um selo editorial, chamado Edições Toró, por meio do qual 
lançou vários livros com o apoio do programa da Prefeitura de São Paulo.4

1  VIANNA, Hermano. Paradas de sucesso periférico. Periferia, Revista Sexta feira, n. 8, São Paulo: Editora 34, 2006.
2  Publicado originalmente pela Editora Labortexto, a obra foi reeditada pela Editora Objetiva e permanece até hoje em seu catálogo.
3 NASCIMENTO, Erica Peçanha do. Vozes marginais na literatura. Rio de Janeiro: Aeroplano,  2009.
4 Os livros publicados pela Edições Toró, tanto os apoiados pelo VAI como todo o catálogo, podem ser vistos em: www.
edicoestoro.com.br 
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2. O Samba da Vela e a valorização do compositor

Também no  ano 2000, surge num boteco do Jardim São Luiz, na mesma periferia da Zona Sul, o 
Samba da Vela. Reunião de amigos, tendo no centro da roda os irmãos Magnu Sousá e Maurílio de 
Oliveira, além de Paquera e Chapinha. Os encontros  dão-se à luz de uma vela que, uma vez acesa, 
marca o início do samba que só termina quando a chama desta se apagava. Começava ali a história 
da mais importante roda de samba de comunidade de São Paulo. Transferidos do bar para a Casa de 
Cultura de Santo Amaro, por volta de 2001, o Samba da Vela de lá não saiu mais, realizando seus 
encontros todas as segundas-feiras por mais de dez anos.

Além da longevidade e permanência de seus fundadores, que já é em si um fato de muita relevân-
cia, o Samba da Vela  notabilizou-se por ser uma roda que só canta os sambas compostos por seus 
integrantes e frequentadores (os encontros costumam ter mais de cem pessoas). O estímulo à com-
posição é um dado muito importante, pois coloca com centralidade a criação artística. Desde os seus 
primeiros anos, o Samba da Vela realiza um concurso interno de composições durante um período de 
dois meses. 

Assim como Ferréz, o Samba da Vela não acessou diretamente o VAI, mas artistas  que integram ou 
frequentam seus encontros  fizeram uso do Edital para realizar projetos. Um exemplo: Orquestra de 
Samba e Choro de São Mateus. Formada por jovens moradores do bairro que dá nome ao grupo, a 
orquestra foi fomentada pelo VAI para  a organização de um circuito de apresentações, sob a regência 
de seu maestro, o sambista Ivison Pessoa, integrante do quinteto em Branco e Preto, grupo do qual 
fazem parte Maurílio e Magnu Sousa, fundadores do Samba da Vela. Mais um exemplo: Projeto Comu-
nidade Samba do Monte, roda de samba que se reúne na Associação Monte Azul, no  mesmo Jardim 
São Luiz onde surgiu o Samba da Vela. Com apoio do Vai, o Samba do Monte pôde produzir seu DVD 
sob a direção de Jaime Diko Lopes.

3. A Cooperifa e a formação  de leitores e escritores

Surgido no Taboão da Serra, em 2001, o Sarau da Cooperifa  passou, dois anos depois,  a acontecer 
no Bar do Zé Batidão, no Jardim Guarujá, região do M’Boi Mirim, também na Zona Sul de São Paulo, 
onde está até hoje, fazendo desse comércio, um verdadeiro Centro Cultural5. Com forte atuação na 
formação de público, o Sarau, criado e coordenado pelo poeta Sergio Vaz, desde seus primórdios 
realiza atividades nas escolas da região.

5 Além do Sarau, às quartas-feiras, no Bar do Zé Batidão, acontece regularmente Cinema na Laje, nas segundas (quinzenal-
mente), atividade para crianças (terças), samba (quinta) e música sertaneja (sexta). Ver Agenda Cultural da Periferia, edição n. 
50, out. 2011
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Em 2005, a Cooperifa dá um importante passo para a formação de escritores, ao lançar sua Coletânea 
Rastilho de Pólvora, publicando poemas de mais de 40 frequentadores do Sarau. Editada com o apoio 
do Instituto Itaú Cultural, a obra esgotou-se rapidamente. Em 2006, também com o apoio do Itaú Cul-
tural, foi gravado e editado um CD com a participação de 26 poetas, uma iniciativa até então inédita 
para um coletivo literário  de periferia. Um experimento artístico notável, posto que foi levado para 
registro fonográfico o ato de declamar tal qual é feito no Sarau: à capela. 

Essas iniciativas da Cooperifa acabaram inspirando ações semelhantes por parte de outros saraus. 
Elo da Corrente, de Pirituba, e Sarau da Brasa, da Brasilândia, são dois casos. Ambos acessaram o 
VAI para produzir suas coletâneas: Prosa e Poesia Periférica (Elo da Corrente) e Antologia, volumes I 
e II (Sarau da Brasa).

A própria Cooperifa foi contemplada pelo VAI em 2010 e pôde, com esse apoio, publicar uma bela  
revista que foi lançada em janeiro de 2011  convertendo-se no primeiro ato da comemoração dos dez 
anos do Sarau celebrada neste ano.

4. Semana de Arte Moderna da Periferia

Realizado em novembro de 2007, foi um evento coletivo liderado pela Cooperifa juntamente com mais 

de 40 grupos que se uniram motivados pela ideia de fazer um contraponto à Semana de Arte Moderna 

de 1922 que, naquela ocasião, comemorava seus 85 anos. Essa efeméride inspirou o poeta Sergio 

Vaz a  escrever um contundente manifesto político e estético chamado Manifesto da Antropofagia 

Periférica, numa alusão direta ao Manifesto Antropofágico escrito por Oswald de Andrade em 19281. 

Tal manifesto, lido por diversas vezes nas atividades do evento, teve a virtude de traduzir um senti-

mento de emancipação que entusiasmou os ativistas e o público que se envolveu na Semana de Arte 

Moderna da Periferia. “Por uma periferia que nos une pelo amor, pela dor e pela cor”,  defende o texto, 

num contraponto explícito ao manifesto modernista, e continua: “é preciso sugar da arte um novo 

artista: o artista-cidadão (...) um artista a serviço da comunidade, do país. que, armado da verdade, 

por si só exercita a revolução”.  

No mesmo evento, um coletivo de artistas periféricos ligado ao vídeo também divulgou um manifesto 

que é  uma pérola em forma de texto. Com clara proposição estética, este,  porém, não logrou a 

mesma repercussão do outro. Trata-se do Manifesto do Olhar Visceral. Neste documento se lê: “Nossa 

estética é a da procura, a do resgate, a do encontro, da experimentação (...) Celebração do personagem 

1 Impresso em fac-símile e redigido no livro Antropofagia Hoje? Oswald de Andrade em Cena, organizado por Jorge Ruffinellie,  

João Cezar de Castro Rocha, e Realizações Editora, São Paulo, 2011.
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vivo, do personagem alma, da periferia viva (...) O encontro entre personagem, espectador e realiza-

dor, um na bolinha do olho do outro (...)”2. 

A Semana de Arte Moderna da Periferia acabou se convertendo no primeiro evento, fora as Mostras 

do VAI, a reunir um significativo número de grupos culturais apoiados pelo programa e os mani-

festos lançados naquela ocasião influenciaram esteticamente os grupos participantes da Semana 

de Arte e de outros tantos que nela compareceram como público. Cabe destacar a atuação do 

Núcleo de Comunicação Alternativa (NCA) e o Cine Becos e Vielas, entre os grupos apoiados pelo 

VAI presentes no evento e que, a partir dele, conquistaram um lugar de destaque na cena cultural 

da periferia paulistana.

5. O hip hop atinge a maturidade

Os Racionais MC’s lançam, em 2002, depois de cinco anos, seu derradeiro CD: Nada Como um Dia 
Depois de Outro Dia. Álbum duplo, o disco revela a maturidade artística do grupo e o apuro poético de 
Mano Brown e Edy Rock. Percebe-se nitidamente, nas canções do CD,  quanto a produção artística 
é bem cuidada. Como acontece sempre com um disco dos Racionais, a obra influenciou todo o rap 
feito dali em diante. A cena cresce e fica mais sofisticada. Artistas como Rappin Hood passam cada 
vez mais a flertar com figuras notórias da Música Popular Brasileira (MPB), como Caetano Veloso e 
Gilberto Gil. Os próprios Racionais realizaram um show com Jorge Bem Jor. 

O rap, portanto, se abre a novas possibilidades estéticas, inova e se renova, porém sem perder a postura 
crítica que marca as letras engajadas desde a década de 1990. Essa renovação abriu  caminho para o 
surgimento de grupos e artistas que formam uma nova geração, da qual se destacam Criolo (que não 
é jovem, pois tem 35 anos de idade e mais de 20 de carreira) e Emicida, este último, um fenômeno de 
criatividade, cujo talento o levou para o palco da mais recente edição do Rock in Rio, onde se apresentou 
ao lado do sambista Martinho da Vila. Já Criolo, com o elogiado CD Nó na Orelha, lançado em 2011, 
ganhou os prêmios Multishow e Bravo de melhor show do ano e três prêmios no Video Music Brasil (VMB) 
da MTV do qual Emicida levou duas estatuetas, inclusive a de artista do ano. 

Toda essa nova cena do rap tem repercussão sobre a produção artística da periferia e da arte urbana 

como um todo, apontando definitivamente um novo contexto da cultura periférica em que a estética 

passa a ter grande relevância nas criações dos artistas de quebrada. E o VAI não ficou alheio a esse 

fenômeno. Pelo contrário. Consagrado como uma das linguagens  do Edital, o hip hop manteve um 

2 Os dois textos foram inicialmente publicados na revista Cultura Periférica, Ano 1, n. 0, São Paulo, 2007, que, como se pode 

averiguar, teve apenas essa edição.
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patamar importante de projetos inscritos em todas as  oito edições, ficando na faixa de 10% das 

inscrições. Dentre os projetos aprovados, há iniciativas  de relevante consistência artística, como 

a Batalha dos Beats, Graffiti Poético, Cinco Zonas, o documentário Nos Tempos da São Bento  e a 

coletânea Reviva Rap, além do próprio Emicida diretamente e Criolo, por meio de projeto que difundia 

a Rinha dos MC´s, batalha criada por ele e o DJ Dan Dan. Esses e muitos outros são exemplos que 

estão em perfeita sintonia com o momento de aperfeiçoamento artístico em que se encontra o hip 

hop em São Paulo.

6. Agenda Cultural da Periferia dá visibilidade ao circuito cultural

Em maio de 2007, a ONG Ação Educativa lançou o primeiro, e ainda único, guia cultural da periferia, 

uma publicação que abrange não só a capital, mas toda a Grande São Paulo. Com edição mensal 

e tiragem de dez mil exemplares,  a Agenda circula gratuitamente de fevereiro a dezembro apoiada 

em mais de cem postos de distribuição,  a maior parte deles nos próprios eventos divulgados, como 

saraus e rodas de samba. Além da edição impressa, a publicação tem uma versão na Internet desde 

2008, páginas nas redes sociais, além de programa na Rádio Comunitária Heliópolis FM e na WebTV 

do portal Catraca Livre.

A publicação contribui fundamentalmente para dar visibilidade ao circuito cultural existente nas pe-

riferias, e é o principal meio regular de divulgação para os artistas. Dentre os 80 eventos inseridos 

mensalmente, pelo menos 15 são de grupos e artistas apoiados pelo VAI. Nos meses de outubro a 

dezembro, esse número chega a passar de 30. Entre os muitos projetos divulgados, um tornou-se 

clássico. Trata-se do documentário de Akins Kinte, Várzea – A Bola Rolada na Beira do Coração, que 

foi capa da edição de fevereiro de 2010. Além da divulgação, a Agenda Cultural da Periferia acaba por 

aproximar grupos  e também serve de portfólio aos pleiteantes do VAI que tem, nessa publicação, uma 

forma de comprovar a existência de sua iniciativa,  no processo de seleção.

7. A cultura de periferia entra no foco das políticas públicas 

A efervescência artística da periferia estimula a criação de políticas voltadas para esse segmento 
cultural. É nesse contexto que surge o VAI, em 2003, com o primeiro edital em  2004, no último 
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ano da gestão de Marta Suplicy à frente da Prefeitura de São Paulo. Os 778 projetos apoiados pelo 

programa, desde sua criação, evidenciam um impacto  considerável, tanto em termos da ativação da 

produção, como no desenvolvimento artístico dos proponentes contemplados. Entre outras virtudes, a  

possibilidade que o edital dá ao  pleiteante de  concorrer por dois anos consecutivos é fundamental 

para assegurar a qualidade artística dos projetos a ele destinados.

Na esfera estadual, em termos de editais de fomento, tem grande importância o  Programa de Ação 

Cultural (Proac), do governo do Estado, que mantém na sua versão de editais1 32 módulos, e um vol-

tado  exclusivamente para projetos de hip hop. Há também editais para elaboração de sites, gravação 

de disco, edição de livros, formação de público, circo, etc. Com cinco anos de existência, o Proac 

fortaleceu-se e os artistas da periferia têm acessado cada vez mais seus editais. Já é comum, entre 

os artistas da periferia, ter o Proac como o terceiro ano do VAI.

Em nível federal, a política de mais impacto no movimento cultural da periferia, é a ação dos Pontos 

de Cultura, criado pelo Ministério da Cultura em 2004. Depois de uma primeira fase gerida pelo MinC, 

o programa  expandiu-se nacionalmente por meio de convênios com municípios e estados. Em 2009, 

o ministério estabeleceu convênio com o governo do Estado de São Paulo, possibilitando a criação 

de 301 pontos de cultura, que começaram a funcionar sob essa condição em 2010, 200 deles na 

Região Metropolitana, algumas dezenas nas periferias. E vários dos pontos de cultura da periferia da 

São Paulo são de grupos outrora apoiados  pelo VAI, revelando aí uma espécie de linha evolutiva do 

acesso a editais públicos. 

Vale destacar aqui a Companhia de Teatro Pombas Urbanas. Criada pelo já falecido dramaturgo Lino 

Rojas, no final dos anos 1980, com jovens de São Miguel Paulista, o Pombas ficou sediado no centro 

da cidade por quase 15 anos, até que, em meados da década passada, voltou para a periferia da Zona 

Leste, instalando-se não no bairro de origem, mas na Cidade Tiradentes. Reformaram um abandonado 

galpão da Companhia de Habitação (Cohab), ao qual deram o  sugestivo nome de Arte em Construção, 

criaram um instituto que leva o nome do grupo  e passaram a disputar, e ganhar, quase todos os 

editais possíveis, os três aqui mencionados, além  de muitos outros editais públicos e de  institutos 

e fundações empresariais, tornando-se  assim, além de referência artística, o principal exemplo de 

como é possível, embora muito difícil, manter uma companhia artística e seus projetos.

1 Existe também o Proac ICMS, que é um programa de incentivo fiscal com renúncia do ICMS das empresas que apóiam projetos 
nele cadastrados.
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O VAI e a emergência das estéticas da periferia

Os sete fatores fundamentais (não únicos)1 na formação da cena cultural da periferia paulistana abor-
dados têm conexão com o VAI, denotando uma relação inexorável  dessa política com a própria cena 
cultural.  A partir de 2004, ano do primeiro edital do programa, começa-se a desenhar  uma fase de 
efervescência e reconhecimento da cultura produzida nas periferias.

Essa nova etapa passa a impor ao movimento outras exigências. Não se trata mais, apenas, de afirmar 
a condição periférica pela exclusão social a que estão submetidos seus protagonistas e a precarie-
dade dos meios que lhe são acessíveis para o seu desenvolvimento cultural. Daí para frente, o que 
será observado  é a produção artística que emerge dessa cultura suburbana. Se não for assim, a arte 
produzida na periferia ficará relegada a um fenômeno cultural de grande impacto social, porém pouca 
repercussão artística. 

Por seu pioneirismo, abrangência, eficácia e permanência, o VAI  tem um papel fundamental nesse 
processo. A própria concepção,  que valoriza a inciativa cultural, e a ênfase que o edital dá às lin-
guagens artísticas, dão a medida da sua importância para o desenvolvimento estético das práticas 
culturais periféricas. Assim, o  VAI conseguiu ir além da ação cultural, revelando-se um edital com 
características mais voltadas à criação artística e menos de ativação de processos como  são carac-
terizadas as ações culturais, conforme definido por Teixeira Coelho:

A ação cultural é um processo com início claro e armado mas sem fim 
especificado e, portanto, sem etapas ou estações intermediárias pelas 
quais se deva passar, já que não há um ponto terminal ao qual se pre-
tenda ou se espere chegar (...) Na ação, o agente gera um processo, 
não um objeto (...).2

O fato de ter de apresentar uma proposta formal, elaborada artisticamente e seu respectivo relatório 
de prestação de contas, tem possibilitado uma rica oportunidade de desenvolvimento conceitual para 
os jovens artistas periféricos. O  espontaneismo ativista passou a dar lugar a uma postura que exige 

1  Podem-se citar  aqui o Sarau do Binho, tradicional ponto de encontro de grupos apoiados pelo VAI da região do Campo 
Limpo, do Jardim Miriam Arte Clube (Jamac), do agito cultural de Alessandro Buzo, no Itaim Paulista, do Imargem no Grajaú, 
entre muitos outros. 

2 Citado por CUNHA, Newton. Dicionário Sesc – a linguagem da cultura, Sesc-SP. São Paulo: Perspectiva, 2003.
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uma visão mais global da iniciativa, uma vez que requer do proponente a apresentação de projeto 
com concepção, desenvolvimento e sistematização dos resultados. Esse aprendizado foi amplamente 
reiterado pelos entrevistados da pesquisa sobre os oito anos do VAI apresentada neste livro. Os jovens 
beneficiados pelo programa,  em grande medida, deram continuidade ao trabalho após a conclusão 
do projeto, buscando novos editais, elevando o nível de profissionalização à procura de excelência 
artística. Não há ilusão, dizem os depoimentos coletados pela pesquisa,  quanto às possibilidades de 
se viver de arte, mas ninguém quer mais viver sem arte. 

Mas é necessário que os artistas da periferia, especialmente aqueles apoiados pelo VAI e por outros 
editais de fomento,  disputem e se apropriem do conceito de estética, a fim de afirmarem a qualidade 
artística de seus trabalhos, caso contrário ficarão restritos à afirmação pela condição social, um ar-
gumento que tem poderoso sentido político, porém limitado em termos artísticos. Chega um momento 
em que se esgota, quando deixa de ser novidade. O que dá longevidade a um projeto cultural é a 
qualidade artística. Mas, para ser reconhecido, é necessário se submeter à crítica. E isso se coloca 
como um desafio ao VAI: produzir reflexão crítica sobre a cultura da periferia a partir dos projetos 
apoiados pelo programa. 

Para se fazer a crítica, porém,  é necessário que o produto artístico dê a condição para isso. Ou seja, 
um produto que tenha densidade, complexidade, inovação. E não faltam bons exemplos. Ao longo des-
ses oito anos, o VAI apoiou diversos projetos de grande vitalidade artística. Para ficar só na literatura, 
uma das linguagens com maior número de propostas aprovadas, há os já citados casos da Edições 
Toró, como Sarau da Brasa, Elo da Corrente e Cooperifa, Mas há também o Carolineando, Margi-
nalharia e os Mesquiteiros, projetos mais recentes que,  partindo  da literatura, flertam com outras 
linguagens em experimentos muito interessantes. Esses são apenas alguns exemplos de projetos com 
concepção estética arrojada. Além disso, propostas assim encontram acolhida em editais iminente-
mente artísticos, como são os da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e as leis de fomento da própria 
Secretaria de Cultura de São Paulo, ou os de ocupação, como do Centro Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso  e  Centro Cultural São Paulo. Esses editais oferecem uma perspectiva muito promissora para 
os que almejam a continuidade de suas iniciativas.

O desenvolvimento estético dá a possibilidade de a produção artística extrapolar o contexto social 
da periferia, atingindo um universo mais amplo. Isso aconteceu com  Ferrez e Sergio Vaz,  na litera-
tura;  Racionais MC’s,  Rappin Hood, Emicida, Criolo e  o quinteto em Branco e Preto, na música; 
Pombas Urbanas, Brava e Clariô, no teatro; Jamac e Imargem, nas artes visuais; e muitos outros 
estão a caminho de alcançar o devido reconhecimento.  E o VAI tem  muito a ver com isso, seja 
como causa ou como efeito. Um programa que veio para ficar. O VAI é a mais completa tradução 
da ideia segundo a qual o povo é quem faz cultura, cabendo ao Estado dar as condições para que 
essa cultura se expresse. 
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O PROGRAMA VAI àS PERIFERIAS:
jOVENS E AçÕES CuLTuRAIS NA  

CIDADE DE SãO PAuLO
Alexandre Barbosa Pereira*

Di Cavalcanti, Oiticica, Frida Kahlo 
têm o mesmo valor que a benzedeira do bairro. 

Criolo, Sucrilhos

O contexto cultural das periferias paulistanas

“Eu acho que o VAI foi um divisor de águas. Porque antes 
a gente gostava daquilo que a gente fazia, mas fazia ape-
nas por brincadeira, não querendo levar a coisa a sério. 
Depois do VAI, a maioria do pessoal está fazendo coisas 
maiores até. Para início, ele é um ótimo projeto de incen-
tivo, pra libertar a criatividade de cada um e o desenvolvi-
mento humano também.” – (2008, masculino, 23 anos)

A declaração acima, feita por um dos beneficiários dos editais do programa Vai, em etapa qualitativa 
da pesquisa empreendida pela Ipsos com indivíduos contemplados entre os anos de 2004 e 2009, 
expressa muito da importância e do sentido dessa iniciativa municipal de incentivo a ações culturais.  
O VAI tem como proposta principal fomentar a produção cultural de jovens na periferia de São Paulo. 
Para alcançar esse objetivo, lança editais para os quais os pretendentes concorrem por um subsídio 
a ser concedido por um ano. Nas últimas edições, esse valor esteve em torno de R$ 20 mil. Embora o 

* Alexandre Barbosa Pereira, doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP). Pesquisador associado ao 
Núcleo de Antropologia Urbana da Universidade de São Paulo (NAU-USP) e professor da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). Desenvolve trabalhos e possui publicações sobre práticas culturais juvenis no contexto das periferias urbanas da 
cidade de São Paulo. Atuou em projetos culturais ligados ao setor público (Secretarias de Cultura do município e do estado de 
São Paulo) e ao terceiro setor.
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programa tenha como foco beneficiar jovens, com idades entre 18 e 29 anos, e moradores de bairros 
da periferia, esse não é um critério fechado, pois há a possibilidade de pessoas de fora dessa faixa 
etária ou não moradoras de distritos caracterizados como de alta vulnerabilidade social, conseguirem 
ser contemplados, caso o projeto seja julgado relevante pela comissão de avaliação do VAI.

Contudo, gostaria de chamar a atenção para esse seu critério e motivação principal, o de financiar e 
promover projetos culturais elaborados e protagonizados por jovens ligados a bairros pobres da perife-
ria de São Paulo. Apenas por essa ousadia, o Programa VAI já poderia ser considerado extremamente 
inovador. Afinal, qual o sentido de financiar projetos culturais empreendidos por jovens em bairros 
pobres da periferia de São Paulo? E essa questão nos leva a outra: Há produção cultural nas perife-
rias? Apresento essa indagação porque é muito comum, no discurso de projetos sociais e culturais, 
governamentais ou não governamentais, a afirmação de que, dentre as suas inúmeras intenções, está 
a de “tentar levar cultura para a periferia”. 

O VAI destaca-se nesse contexto por navegar contra essa corrente e apostar justamente na produção 
artístico-cultural que já é realizada há tempos nas periferias da cidade. Dessa maneira, a virtude 
do programa consiste em não se propor a “tentar levar cultura para a juventude da periferia”, mas 
em ter como objetivo potencializar produções culturais já existentes e incentivar novas propostas. A 
cena cultural nas periferias paulistanas já era bastante ativa antes do surgimento do VAI, e grande 
parte de seus beneficiários já realizavam alguma atividade cultural antes de ser contemplada por 
um de seus editais.

Essa configuração prévia de um circuito cultural nas periferias de São Paulo foi levantada por alguns 
entrevistados como fator importante para a obtenção de informações sobre os primeiros editais do VAI 
e para que, assim, conseguissem desenvolver um projeto para concorrer. A existência desse circuito, 
destacada pelos beneficiários, aponta não apenas para eventos, ações e grupos culturais que já es-
tavam mobilizados nos bairros, mas também para algumas instituições que já promoviam atividades 
culturais de forma direta ou indireta nessas localidades, dentre elas, podemos destacar os Centros 
Educacionais Unificados (CEUs) e as Organizações Não Governamentais (ONGs), descritas ora como 
espaços de apoio, ora como espaços de divulgação e apresentação dos trabalhos e ainda, em alguns 
momentos, como entidades parceiras ou mesmo formadoras. 

A apresentação desse contexto sociocultural das periferias paulistanas reafirma a ideia  de que o VAI 
surge para compor e, ao mesmo tempo, potencializar esse circuito. Essa forma de atuar, desde seu 
início, de modo a valorizar as iniciativas culturais que já aconteciam, como o próprio nome sugere, e 
fomentar o surgimento de novas, demonstra a postura fundamental para o sucesso do programa: a de 
encarar a periferia, ou as periferias, não apenas pelas carências, ausências e faltas, mas também por 
suas ações e experiências locais e, principalmente, por suas potencialidades. Essa, aliás, é a tônica 
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desse circuito cultural das periferias de São Paulo, ao qual o VAI se integra: a de pensar a periferia não 
mais apenas como espaço de negação, mas também como espaço de afirmação. Essa nova posição 
frente ao que seria pertencer a uma periferia pobre de São Paulo não nega seus problemas, conforme 
pôde ser percebido em muitos dos relatos, ressalta a necessidade de transformação de sua realidade 
social como uma das principais motivações para a inserção no trabalho cultural. 

Desponta, assim, um movimento que passa a entender que se afirmar como da periferia não é algo 
depreciativo. Há um tempo, atores sociais e políticos locais têm concebido a noção de periferia 
como espaço de pertencimento positivo e de articulação política transformadora.  O mérito do VAI, 
nesse contexto, parecer ter sido o de justamente ter a sensibilidade para perceber esse processo e 
não impor um formato fechado de projeto e também não se pretender salvacionista, muito menos 
assistencialista. 

Não por acaso, o VAI é descrito pelos entrevistados como um ator social que exerceu um grande 
papel na composição e no fortalecimento desse circuito cultural das periferias paulistanas. E, o que 
é mais importante, o VAI permitiu e/ou ofereceu condições para que muitos jovens expressassem e 
construíssem, por meio de diferentes linguagens artísticas, as cores locais da região onde moravam, 
de sua periferia. Um fator relevante do programa reside justamente na constatação de que a maioria 
dos projetos contemplados tem como proponentes jovens de bairros periféricos que querem realizar 
ações culturais em seu próprio bairro, para contar sua história, mostrar suas potencialidades e, ao 
mesmo tempo, desfazer estereótipos e visões negativas sobre os mesmos.

Pode-se afirmar, conforme os termos do sociólogo Bernard Charlot (2000), em sua discussão sobre a 
relação de estudantes das camadas populares com o saber e a escola, que o programa VAI tem con-
seguido realizar uma leitura positiva da periferia, em contraposição ao que seria uma leitura negativa.  
A leitura negativa, afirma Charlot, é aquela que interpreta a realidade social somente em termos de 
falta, não se liga à experiência dos sujeitos, nem a sua interpretação e as suas atividades. A leitura 
positiva, por sua vez, envolveria atentar para o que “as pessoas fazem, conseguem, têm e são”, e não 
se prender apenas às faltas e carências.

Evitando ingenuidades – sabe-se, por exemplo, que as regiões periféricas da cidade de São Paulo, 
escolhidas, não por acaso, como principal área de atuação do VAI, são historicamente localidades 
com menor cobertura de equipamentos públicos, em especial os de cultura – recusa-se,  reconhe-
cendo essa realidade social crítica e complexa vivida pelos sujeitos, a conceber o outro como um 
objeto passivo, que pode ser manipulado ou que pode se tornar alvo de políticas públicas com as 
quais não se consegue estabelecer nenhuma relação de diálogo e/ou protagonismo. Essa leitura 
positiva que o VAI realiza das periferias de São Paulo sintoniza-se com o que busca a maioria de 
seus jovens beneficiários.
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juventudes, experimentações e aprendizados

Percebe-se, desse modo, que, se, por um lado, o programa VAI rompe com o estereótipo de que não 
haveria produção artístico-cultural na periferia, ou, de maneira ainda mais grosseira e equivocada, 
“de que não haveria cultura na periferia”; por outro lado, também inova ao desfazer outro estigma, o 
de que os jovens, ainda mais os moradores de bairros pobres, não teriam responsabilidade ou matu-
ridade suficiente para tocar projetos próprios e com certo grau de complexidade. 

O VAI tem apostado e investido na capacidade dos jovens em planejar e organizar a produção e a 
execução de projetos, bem como administrar uma verba pública. Ao fazer isso, ao mesmo tempo 
em que confia na capacidade, investe na formação, não se pautando por concepções cristalizadas e 
equivocadas sobre o segmento social visto como jovem, entendendo-o como uma construção cultural 
e histórica. 

Os jovens beneficiários, ao comentarem sobre o impacto, em suas vidas, da experiência de desen-
volver um projeto com subsídios concedidos pelo VAI, ressaltam o aprendizado que tiveram nesse 
processo: o contato com outras pessoas, as novas propostas culturais e o crescimento profissional 
que alcançaram a partir do desenvolvimento desse trabalho. Aprendizado que, segundo eles, envolve 
ainda a dimensão de um trabalho de gestão e articulação política voltado para ações como escrever 
um projeto, lidar com verba pública, prestar contas, organizar eventos, gerir uma atividade, esta-
belecer relações com instituições formais do poder público e da sociedade civil (Secretaria Municipal 
de Cultura, CEUs, ONGs, etc.), dentre outras. 

Todos esses aspectos são enfatizados nos relatos dos entrevistados. Neles, as ideias de responsabili-
dade e crescimento apareceram com força. Destaque especial deve ser dado aos que apresentam 
preocupação em administrar corretamente a verba concedida e com a prestação de contas. Esse 
cuidado é confirmado pela própria equipe do programa VAI, que, em documento publicado quando 
da comemoração de seus cinco anos, afirma a ocorrência de poucos problemas com projetos com 
inconsistências em suas prestações de contas (VAI, 2008). A descrição dos beneficiários apresenta 
essa dimensão que ultrapassa o âmbito da produção artístico-cultural: 

“O VAI ajudou a me organizar. O controle financeiro que 
eles impõem no projeto é bem importante e foi escola 
de gestão. Eu acho que foi meio que um curso de ges-
tão.” – (2008, masculino, idade não informada)
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“Eu acho que o que mais complicou foi a primeira vez 
que eu fiz um projeto e eu aprendi muito. Ao mesmo 
tempo em que foi meio complicado, eu acho que foi um 
período de muito aprendizado. As questões do quadro de 
despesas, de banco, sabe? Essa parte burocrática, de 
tudo que você comprar ter que colocar em nota fiscal. 
Eu xerocava, eu guardava, porque eu sou organizada, 
então eu fiquei muito preocupada. Então, eu queria dei-
xar as coisas tudo em ordem, tudo bonitinho. Por ser a 
primeira vez, que você não sabe ainda como fazer, mas 
assim, nenhum bicho-de-sete-cabeças.” – (2005, femi-
nino, idade não informada)

Os relatos da pesquisa qualitativa demonstram a importância da experiência do VAI para esses jovens. 
O que fez com que, em grande medida, essa experiência fosse também ligada a um modo específico 
de vivenciar a juventude a partir da experimentação artística. O VAI garantiu justamente essa pos-
sibilidade, proporcionou a experimentação de forma mais organizada e intensa de uma linguagem 
artística e de uma articulação cultural mais ampla com o local onde vivem e com a própria cidade de 
modo mais geral.

Ao mesmo tempo, proporcionou aprendizados que se manifestaram de diferentes maneiras para cada 
um dos beneficiários, conforme as experiências pessoais e sociais que já traziam consigo e a partir da 
especificidade da passagem pelo programa VAI. A possibilidade de ter não apenas condições financei-
ras, mas também tempo livre para a experimentação de uma produção artística e cultural e, com isso, 
amadurecer foi um dos elementos destacados pelos beneficiários como aquilo de mais importante 
que o programa propiciou.

“O VAI foi muito grandioso, foi muito rico de experiência 
pra todos nós, foi onde que ficou realmente aquela coisa 
de trabalho oficial em que você tem de cumprir aquele 
negócio que você prometeu. A gente aprendeu muito com 
isso. O grupo foi ficando maduro, porque todo mundo 
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foi ficando mais adulto, pegando experiência. Depois, a 
gente continuou trabalhando com isso, foi trabalhar com 
outros grupos, aí já virou mesmo profissão.” – (2006 e  
2007,  masculino, 35 anos)

“Significado do projeto na minha vida? Sei lá, acho que 
foi uma coisa mais para eu ver o meu potencial mes-
mo. Ver onde eu poderia chegar, ver que eu tinha um 
futuro, que eu poderia saber lidar com coisas grandes. 
Porque naquela época, para mim, esse projeto era uma 
coisa muito grande. Enfim, eu tive muito medo de não 
dar conta, entendeu? Então, pessoalmente falando, ser-
viu para isso, para eu me autoafirmar mesmo e ver que 
eu poderia chegar em algum lugar.” – (2004, feminino, 
idade não informada)

A questão do lazer e da fruição do tempo livre mostra-se, aliás, como uma dimensão de extrema 
importância para se pensar a juventude na contemporaneidade. A relação da juventude com o tempo 
livre é destacada por autores como Carles Feixa (2004) que, ao discutir as chamadas culturas juvenis, 
afirma que as experiências sociais dos jovens seriam expressas de modo coletivo fundamentalmente 
no tempo livre, ou em espaços intersticiais da vida institucional.Tempo livre deve ser entendido aqui 
não apenas como tempo liberado em contraposição ao tempo do trabalho, mas, principalmente, ainda 
mais quando se trata de produção cultural, como tempo de criação. 

Além de Feixa, outros autores que abordam a questão das juventudes também enfatizam o tempo 
livre como uma das dimensões mais significativas na vida dos jovens, um momento importante para a 
sociabilidade e estruturação de identidades individuais e coletivas. Para Luís Antonio Groppo (2000), 
no lazer é que os jovens encontram locais e momentos favoráveis para as atividades diferenciadas 
e relativamente autônomas. José Machado Pais (2003) chega a afirmar que falar de juventude é 
necessariamente falar de lazeres e tempos livres, pois seria no domínio do lazer e do tempo livre que 
as culturas juvenis adquiririam uma efetiva visibilidade e expressão. Por isso, a própria garantia de 
condições mínimas para a vivência de um tempo livre, que, no caso em questão, pôde ser dedicado 
à produção e à experimentação artística, já justifica plenamente a pertinência e a importância do VAI 
para os diferentes jovens que, em seus grupos e/ou coletivos, desde 2004, têm sido contemplados 
pelos editais.
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O circuito cultural das periferias paulistanas

Como visto, os beneficiários do programa VAI, entre 2004 e 2009, destacaram diferentes contribuições 
que essa experiência trouxe para suas vidas pessoais e para a dinâmica dos grupos aos quais perten-
ciam: capacidade de organizar-se, autoestima, possibilidade de vivenciar um tempo livre ligado a um 
experimentação artística, fortalecimento dos grupos e iniciativas culturais já existentes e estímulo à 
profissionalização no campo artístico.

 Um dos beneficiários, por exemplo, destacou a experiência de apresentar-se em um palco de verdade 
e de receber os aplausos do público como o momento mais importante de sua vida, despertando-lhe 
um sentimento de realização. Outro afirmou que o VAI abriu-lhe um campo de possibilidades nem 
sequer vislumbradas antes, dentre elas, a de viver de arte e cultura. 

Muitos beneficiários afirmaram que o VAI trouxe contribuições não apenas para eles, que executavam 
os projetos, mas também para o público de suas apresentações artísticas ou oficinas culturais nos 
bairros da periferia de São Paulo. Nesse caso, ainda que alguns discursos incidam em uma noção sal-
vacionista de afirmar que, por meio do projeto, “levou cultura para a periferia”, os relatos, de maneira 
geral, revelam algo mais importante e transformador: a ideia de ampliação dos repertórios culturais e 
dos espaços de expressão para os jovens da periferia de São Paulo.

Ou seja, mostrou-se que, muito mais do que levar cultura, buscou propiciar a expressão por meio de 
diferentes linguagens artísticas e permitir o acesso a novas formas de vivência estética articuladas 
com a história dos bairros e de seus moradores. Por isso, uma parcela considerável, mais de 25%, 
afirmou que os reflexos mais positivos do VAI nas localidades onde ocorreram os projetos foram a 
valorização da cultura na e da periferia e a garantia de oportunidades para que seus moradores 
pudessem construir um discurso próprio a respeito de si e de sua história.

“Acho que as pessoas do bairro começaram a conhecer 
melhor a história do bairro, eu acho que estamos fazen-
do um trabalho de formação de plateia, porque a gente 
faz teatro nas ruas. Eu acho que a gente possibilitou aos 
jovens se expressarem através da arte. A gente conse-
guiu dar voz e credibilidade para os jovens, mostrar que 
os jovens podem desenvolver um trabalho autônomo de 
qualidade. Eu acredito que o impacto foi que a gente fez 
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as pessoas acreditarem que é possível intervir na pró-
pria realidade.” – (2009 e 2010; masculino, 24 anos)

“A região do Campo Limpo aqui é conhecida, entre as-
pas, como uma região perigosa, violenta. Coisa que, se 
você andar aqui na região, você vai ver que é bem dife-
rente, não é a realidade. Mas pra fora, a região do Cam-
po Limpo, Jardim Ângela, Capão Redondo, é tida como 
uma região violenta. Por isso a temática de trazer essa 
parte da história pra nossa região, mostrar que a gente 
não tem que seguir o que eles querem que nós façamos. 
Se eles falam que a nossa região é violenta, então vamos 
fazer da nossa região uma região violenta? Não. Vamos 
mostrar que aqui tem cultura, aqui tem lazer, aqui tem 
arte, aqui tem talentos.” – (2008, masculino, 23 anos)

Essas afirmações demonstram que os reflexos da experiência de ter sido um beneficiário do programa 
VAI não podem ser avaliados apenas a partir do aspecto individual daquele que recebeu subsídio, 
mas devem ser contextualizados dentro do circuito no qual o programa se insere e atua como po-
tencializador. Por isso, entender o que aconteceu com os grupos que passaram pelo VAI não implica 
apenas saber como individualmente as pessoas encaminharam suas vidas, ou o que aconteceu com 
os grupos que submeteram seus projetos, se estes continuaram ou encerraram suas atividades, mas 
implica fundamentalmente descobrir como que essas pessoas se relacionaram e ainda continuam se 
relacionando com esse circuito cultural da periferia paulistana, mesmo depois de passado alguns anos 
da contemplação pelo edital.

Por isso, a maior contribuição do VAI pode ter sido efetivada por meio de sua participação no processo 
de consolidação desse circuito cultural das periferias paulistanas, agregando novos atores sociais e 
contribuindo para a formação de um público. 

Esse foi um aspecto, aliás, bastante destacado pelos entrevistados. A ideia de circuito foi utilizada 
em diferentes momentos para designar a forma como as diferentes ações culturais articulam-se nos 
diversos bairros da periferia de São Paulo. Importante ressaltar que a noção de circuito já é trabalhada 
como categoria analítica pela antropologia. José Guilherme Magnani (1999) utiliza essa categoria 
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como forma de mapear, entender e nomear práticas sociais e culturais diversas que se articulam de 
forma não contígua na paisagem urbana da metrópole. 

Tanto manifestações de cunho religioso quanto formas de lazer juvenil podem organizar-se e ser 
entendidas a partir da noção de circuito, que, nessa definição antropológica, designa usos do espaço 
e dos equipamentos urbanos que possibilitam o exercício de relações específicas de sociabilidade, 
identificadas de modo mais pleno apenas por aqueles que dele fazem parte. 

Contudo, no contexto específico desse circuito cultural da periferia paulistana, uma definição que 
demonstra bem a especificidade desse cenário cultural foi cunhada por um dos jovens beneficiários. 
A citação é longa, mas delimita muito bem o sentido que a noção de circuito pode adquirir a partir da 
articulação de diferentes grupos, ações e eventos nas periferias de São Paulo.

“Eu não acho que exista movimento, acho que existe um 
circuito.  Movimento é  uma coisa construída, pensada. 
Pensando em movimento você tem uma coisa que você 
tende a dar uma unidade de pensamento, você tenta dar 
uma questão de ‘nós pensamos por aqui assim e por 
isso esse movimento chama isso e por isso que esse 
movimento segue por aqui e por isso nós temos esse 
mote’. Você vê coisas muito mais plurais que um movi-
mento. Você vê coisas acontecendo ao mesmo tempo. 
Segunda-feira você tem sarau no Campo Limpo. Terça-
feira você tem o sarau que é Esquina. Tá um pouco para-
do agora, mas vai voltar. quarta-feira você tem a Coope-
rifa. quinta-feira você tem o Sarau da Fundão e a Monte 
Azul. Sexta-feira sempre tem algum show, alguma coisa 
acontecendo. Sábado e domingo também. Ontem teve 
os dois anos de Samba do Monte, que é um processo 
que tem aqui do lado também. Isso é um circuito. Você 
acaba tendo, não só, dentro do circuito, você acaba ten-
do não só os grupos que fazem, mas, você tem o desig-
ner que faz os cartazes, você tem o produtor que cuida 
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das coisas, tem as pessoas que fazem as fotos, tem as 
pessoas que filmam isso. Então, você acaba tendo uma 
coisa muito maior do que falar ‘estamos aqui e tal ...’. 
Acaba tendo um discurso. Cada um vai ter o seu, mas 
não aquela coisa de todo mundo. Mas é isso que eu te 
digo: a questão da diferença, pra mim, de movimento e 
circuito é isso”. – (2009 e 2010, masculino, 24 anos) 

A riqueza desse relato não se restringe à definição da especificidade desse circuito cultural das pe-
riferias paulistanas, mas vai além, defendendo a ideia de que não haveria um único movimento, com 
ideias homogêneas. Ressalta que há, na verdade, uma grande diversidade de formas de pensar e 
atuar nesse circuito, que pode, sim, em alguns momentos, ter a noção de periferia como marca forte 
de afirmação, mas, em outros, pode sustentar a necessidade de simplesmente se expressar por meio 
de uma linguagem artística. 

Há, inclusive, a importância de se pensar esse circuito não apartado das áreas centrais da cidade, 
mas como um segmento de um circuito cultural mais amplo, pelo qual alguns grupos e coletivos 
querem também circular. Pensar assim cria outra tensão no campo da produção cultural na cidade de 
São Paulo, a de que muitos artistas vindos das periferias querem também ter seu espaço no circuito 
central e nos lugares de mais visibilidade. 

Apreende-se, a partir dessa perspectiva, que há nesse contexto cultural das periferias também a 
necessidade de ser reconhecido em circuitos mais amplos para tentar, assim, viver de arte e não ser 
classificado apenas a partir da questão social. Alguns agentes revelaram que não querem ser vistos 
somente como jovens da periferia produzindo arte, mas, principalmente, querem ser reconhecidos 
pela qualidade de seus trabalhos.

“A gente sente muita dificuldade de ter espaços, porque 
infelizmente ainda existe preconceito por nós sermos 
daqui do Capão. Então, as pessoas muitas vezes não 
olham o nosso trabalho como um trabalho profissional. 
Olham para um trabalho bom, feito por jovens do Capão 
Redondo. Mas espera aí! Nós somos jovens sim, eu me 
acho, eu sou jovem, mas nós existimos há 8 anos. Nós 
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não somos aventureiros. A gente está pesquisando mui-
to, nós temos um trabalho profissional sim, todos muito 
bons bailarinos. Estudaram e ainda continuam estudan-
do pra isso.” – (2007, feminino, 29 anos) 

Essa fala demonstra que, para se pensar esse circuito cultural das periferias paulistanas, que já tem 
grande visibilidade em toda a cidade, é preciso também pensar articulações mais amplas, com outros 
espaços e circuitos. Mostra-se, assim, imprescindível, buscar perspectivas de profissionalização e de 
aprofundamento da formação e da própria condição de realização do trabalho cultural. 

A oportunidade de participar por duas vezes do VAI, por, no máximo, dois anos, mostrou oferecer aos 
beneficiários a possibilidade de, primeiro, realizar algo que já se fazia de forma mais profissional ou 
mesmo de iniciar uma boa ideia ainda não executada, e, segundo, no caso daqueles que conseguiram 
ser contemplados por duas vezes, a perspectiva de amadurecer e aprofundar o trabalho. 

Contudo, é importante atentar para essa proposição de permitir a esse circuito cultural das periferias 
paulistanas conectar-se de modo mais intenso com outros circuitos culturais da cidade e do País. Se 
pensarmos a noção de circuito também como uma rede social que pode garantir oportunidades, talvez 
aí esteja a chave para proporcionar outros caminhos para o sucesso e a continuidade dessa rica cena 
cultural que surgiu nas periferias paulistanas. 

Como já afirmado anteriormente, muitos dos beneficiários do VAI declararam que a informação sobre 
o programa e o ingresso efetivo no mesmo somente foi possível pela inserção prévia nesse circuito 
cultural ou em redes sociais ligadas a instituições como CEUs e ONGs, por isso, mostra-se fundamen-
tal a construção de articulações sociais mais amplas e diversificadas para além da experimentação 
cultural realizada no âmbito do VAI. 

A pesquisa revelou que o VAI é muito bem avaliado por aqueles que já foram seus beneficiários. O 
segredo desse sucesso parece decorrer em grande medida da forma como o VAI insere-se e dialoga 
com esse circuito e com as redes de sociabilidade nele estabelecidas. Ele sabe ler a diversidade de 
ações culturais, contemplando-a nos seus editais e oferecendo um leque ampliado de linguagens e 
de possibilidades de formatos de vivências culturais. 

O VAI é percebido pelos beneficiários como um agente que não impõe padrões e, portanto, não ho-
mogeneíza suas produções, investindo, assim, nas diferentes potencialidades. O VAI, de certa forma, 
fortalece esse circuito, mas sem se sobrepor a ele; não atua como uma instância alienígena que já 
tem as fórmulas a serem aplicadas. Muito pelo contrário, é visto como um agente que atua demo-
craticamente e que, portanto, faz parte desse circuito e dialoga de forma bastante intensa com os 
protagonistas das ações culturais.
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“Acho que o VAI deu uma engrossada nesse circuito 
nesse sentido porque ele consegue pluralizar o trabalho, 
a dinâmica que acontece na região, sem transformar 
ela de maneira uniforme, sem ter que ter um formato 
específico para entrar no VAI. Nele, entra oficina, entra 
circulação, entra produção, entra pesquisa, entra tudo. 
Eu conheço também gente, eu tenho amigos que estão 
dirigindo um curta que é pelo VAI. Tenho amigos que já 
fizeram um documentário, tenho amigos que têm peças 
de teatro, tenho amigos que estão dando oficinas de 
design.” – (2009 e 2010, masculino, 24 anos)

Esse modo de atuar no circuito cultural das periferias paulistanas explicaria inclusive a principal 
crítica que foi feita ao programa, a de que ele não acompanharia todo o processo de trabalho dos 
beneficiários. Na verdade, a equipe que coordena o VAI na Secretaria Municipal de Cultura tem como 
orientação acompanhar, in loco, atividades de todos os beneficiários. Porém, certamente devido à 
limitação do tamanho da equipe e do tempo, parece não ser possível efetivamente estar presente em 
todo o processo da produção e da divulgação dos trabalhos culturais, afinal, são mais de cem projetos 
aprovados por ano. 

Nesse sentido, talvez essa cobrança, mais do que uma crítica, expresse a admiração e o prestígio 
que o VAI tem com os jovens, a ponto de desejarem que seus representantes estejam presentes em 
diversos momentos e, o principal, a confirmação de que o VAI realmente faz parte do circuito, não 
como alguém que determina as coisas, mas como um parceiro, com quem se deseja compartilhar 
experiências.

Dessa forma, além de criar condições para uma experimentação cultural e para o amadurecimento 
na relação profissional com arte e cultura, o VAI efetivamente potencializa a participação dos jo-
vens nesse circuito, o que garante uma relação recíproca, pois os protagonistas de ações culturais 
contribuem para o fortalecimento desse circuito e, ao mesmo tempo, a configuração desse circuito 
cultural contribui para a consolidação, divulgação e circulação do trabalho desses jovens. 

A pesquisa mostrou também que mesmo entre aqueles que, posteriormente, se envolveram com 
outras experiências profissionais não ligadas à cultura, a relação com as ações culturais mantém-se, 
ainda que informalmente, evidenciando, assim, a continuidade de uma articulação com esse circuito 
cultural das periferias de São Paulo, mesmo que apenas como público. 
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Considerações finais

Por fim, outra questão relevante está na constatação de que a maioria dos beneficiários e seus grupos 
articula-se com outros grupos e ações culturais, confirmando assim a riqueza e a diversidade das 
trocas mais amplas entre os diversos atores sociais desse circuito. Muitas vezes, inclusive, com ricas 
misturas de linguagens e influências. 

Nesse sentido, cabe aqui retomar o trecho da letra da música, epígrafe deste texto, Sucrilhos, de 
Criolo: “Di Cavalcanti, Oiticica, Frida Kahlo têm o mesmo valor que a benzedeira do bairro”. Esse belo 
verso sintetiza muito bem o que o VAI representa para os jovens desse circuito cultural das periferias 
paulistanas. 

Em primeiro lugar, nos faz pensar sobre a forma como o VAI atua com relação às linguagens artísticas, 
não priorizando uma em detrimento de outra, nem criando hierarquias, mas tentando abranger formas 
mais ou menos populares. 

Em segundo lugar, e esse talvez seja o seu aspecto mais importante, propicia aos jovens moradores da 
periferia de São Paulo a possibilidade de tanto mostrar que a sua expressão cultural tem valor, como 
mostrar que as expressões culturais dos seus vizinhos, amigos e colegas de periferia têm também 
tanta legitimidade e beleza quanto expressões estéticas de circuitos mais centrais da cultura. O que 
não significa negar um em detrimento do outro, mas de colocá-los em relação, valorizando o que 
antes não era reconhecido como legítimo.

Sendo assim, a prática da benzedeira, o senhor que relata o seu cotidiano em forma de poesia em um 
boteco, a liderança comunitária que conhece a história das lutas e movimentos sociais do bairro como 
ninguém, os amigos que conseguiram instalar uma biblioteca na localidade, o repentista, o grupo de 
rap, bem como o de teatro e o de Role-Playing Game (RPG) – em português: jogo de interpretação 
de personagens – e o coletivo de audiovisual, são não apenas representantes importantes das cul-
turas locais dos diferentes bairros da periferia de São Paulo, mas são também representantes mais 
gerais da cena cultural paulistana contemporânea, que o VAI tem ajudado a divulgar, consolidar-se e 
expandir-se. 

Cria-se, assim, um movimento que pensa a importância das especificidades de cada bairro, mas ao 
mesmo tempo pensa a articulação do bairro com outros da cidade, que leva à reflexão sobre uma 
proposta de entender a periferia de São Paulo de uma forma mais conectada entre si. Isso demonstra 
que essa periferia, onde, ou com a qual, o VAI prioritariamente atua, pode ser, ao mesmo tempo, 
múltipla e una. 

Se, por um lado, é correto não se falar de periferia na cidade de São Paulo, no singular, como se 
houvesse uma homogeneidade – por isso a ideia de pensar um circuito cultural das, nas ou a partir 
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das periferias de São Paulo, tem que contemplar também a diversidade do que por ele circula e dos 
diferentes territórios pelos quais se estabelece – por outro, é verdade também que os atores sociais 
têm articulado, por meio desse circuito cultural, a ideia de periferia, assim no singular, como algo 
mais amplo que oferece a possibilidade de alianças e associações políticas que articulam toda essa 
diversidade em torno de uma afirmação política: periferias, periferia. 
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LEI 13.540, DE 24 DE MARçO DE 2003 (Projeto de Lei 681/2002, 
do vereador Nabil Bonduki - PT)

Institui o Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais - VAI - no âmbito 
da Secretaria Municipal de Cultura e dá outras providências. 

MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 19 de fevereiro de 2003, decretou e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Art. 10 - Fica instituído o Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais - VAI - no âmbito da 
Secretaria Municipal de Cultura, com a finalidade de apoiar financeiramente, por meio de subsídio, 
atividades artístico-culturais, principalmente de jovens de baixa renda e de regiões do Município des-
providas de recursos e equipamentos culturais. 
Art. 20 - O Programa VAI tem por objetivos: 
I - estimular a criação, o acesso, a formação e a participação do pequeno produtor e criador no de-
senvolvimento cultural da cidade; 
II - promover a inclusão cultural; 
III - estimular dinâmicas culturais locais e a criação artística. 
Art. 30 - Poderão ser destinados ao Programa VAI recursos provenientes de convênios, contratos e 
acordos no âmbito cultural celebrados entre instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangei-
ras e a Secretaria Municipal de Cultura. 
Art. 40 - Os recursos destinados ao Programa VAI deverão ser aplicados em atividades que visem 
fomentar e estimular a produção cultural no Município de São Paulo vinculada a diversas linguagens 
artísticas, consagradas ou não, relativas a artes e humanidades ou a temas relevantes para o desen-
volvimento cultural e formação para a cidadania cultural no Município. 
Parágrafo único - É vedada a aplicação de recursos do Programa VAI em projetos de construção ou conser-
vação de bens imóveis ou em projetos originários dos poderes públicos municipal, estadual ou federal. 
Art. 50 - Fica criada a Comissão de Avaliação de Propostas do Programa VAI, com a finalidade de 
selecionar as propostas e avaliar o resultado daquelas aprovadas. 
§ 10 - A comissão será composta por 08 (oito) membros, sendo 04 (quatro) representantes do Execu-
tivo e 04 (quatro) representantes de entidades do setor cultural da sociedade civil. 
§ 20 - Os representantes do Executivo deverão ser designados pelo Secretário Municipal de Cultura 
e os representantes da sociedade civil, pelo Conselho Municipal de Cultura, dentre as entidades nele 
cadastradas. 
§ 30 - Os membros da Comissão de Avaliação terão mandato de 01 (um) ano, podendo ser recondu-
zidos uma vez por igual período. 
§ 40 - A Comissão de Avaliação será presidida por um dos representantes do Executivo, designado 
pelo Secretário Municipal de Cultura. 
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§ 50 - O presidente da Comissão de Avaliação terá direito a um segundo voto em casos de empate. 
§ 60 - Enquanto o Conselho Municipal de Cultura não estiver em funcionamento, os representantes 
da sociedade civil poderão ser indicados pela Secretaria Municipal de Cultura dentre as entidades 
cadastradas no Conselho. 
Art. 60 - Poderá concorrer a recursos do Programa VAI toda pessoa física ou jurídica sem fins lucrati-
vos, com domicílio ou sede comprovados no Município de São Paulo há no mínimo 02 (dois) anos, que 
apresentar propostas artístico-culturais de acordo com os requisitos previstos nesta lei. 
Parágrafo único - Não poderão concorrer aos recursos do Programa VAI funcionários públicos munici-
pais, membros da Comissão de Avaliação, seus parentes em primeiro grau e cônjuges. 
Art. 70 - A inscrição para o Programa VAI deverá ser feita de forma simplificada, em locais de fácil 
acesso e em todas as regiões do Município. 
Art. 80 - O valor destinado a cada proposta será de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos pelo 
IPCA ou índice que o vier a substituir, podendo haver nova solicitação, consecutiva ou não, por apenas 
uma vez, de acordo com avaliação realizada pela Comissão de Avaliação. 
Parágrafo único - O valor será repassado em até 03 (três) parcelas, a critério da Comissão de Avalia-
ção e de acordo com o cronograma de atividades. 
Art. 90 - quando a proposta aprovada não resultar em evento gratuito, deverá destinar no mínimo 10% 
(dez por cento) de seus produtos ou ações como devolução pública, sob forma de ingressos, doação 
para escolas e bibliotecas, entre outros. 
Art. 10 - A Comissão de Avaliação selecionará os beneficiários analisando o mérito das propostas 
segundo critérios de clareza e coerência, interesse público, custos, criatividade, importância para a 
região ou bairro e para a cidade. 
§ 10 - A seleção de propostas realizar-se-á anualmente. 
§ 20 - Serão consideradas preferenciais as propostas culturais de caráter coletivo que estejam em 
curso e necessitem de recursos para o seu desenvolvimento e consolidação. 
Art. 11 - Os programas beneficiados pelo Programa VAI deverão prestar contas durante sua execução 
e ao final dela para a Secretaria Municipal de Cultura, na forma que ela regulamentar. 
Art. 12 - A avaliação do Programa VAI comparará os resultados previstos e efetivamente alcançados, 
os custos estimados e reais e a repercussão da iniciativa na comunidade ou localidade. 
Parágrafo único - É necessária a aprovação da prestação de contas para que o beneficiário do pro-
grama possa candidatar-se novamente. 
Art. 13 - Ao final de cada ano o Conselho Municipal de Cultura realizará uma avaliação coletiva do 
Programa VAI com a presença dos beneficiários. 
Art. 14 - O Executivo deverá regulamentar esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 
Art. 15 - O Programa VAI instituído por esta lei deverá ter dotação orçamentária própria, suplementada 
se necessário. 
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 24 de março de 2003, 4500 da fundação de São Paulo. 
MARTA SUPLICY, PREFEITA 
LUIZ TARCISIO TEIXEIRA FERREIRA, Secretário dos Negócios Jurídicos 
JOÃO SAYAD, Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico 
CELSO FRATESCHI, Secretário Municipal de Cultura 
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 24 de março de 2003 
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO, Secretário do Governo Municipal 
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DECRETO 43.823, DE 18 DE SETEMBRO DE 2003  
(DOM DE 19/9/2003) 

Regulamenta a Lei n0 13.540, de 24 de março de 2003, que institui o Programa para a Valorização 
de Iniciativas Culturais - VAI no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura.

MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
por lei,
D E C R E T A:
Art. 10. A Lei n0 13.540, de 24 de março de 2003, que institui o Programa para a Valorização de Ini-
ciativas Culturais - VAI no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura fica regulamentada nos termos 
deste decreto.
Art. 20. O Programa VAI é destinado a apoiar financeiramente, por meio de subsídio, atividades 
artístico-culturais, principalmente de jovens de baixa renda e de regiões do Município desprovi-
das de recursos e equipamentos culturais, e objetiva estimular a criação, o acesso, a forma-
ção e a participação do pequeno produtor e criador no desenvolvimento cultural da cidade, pro-
mover a inclusão cultural e estimular dinâmicas culturais locais e a criação artística em geral. 
§ 10. O subsídio mencionado no caput deste artigo não será superior a R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais) por projeto.
§ 20. O valor mencionado no § 10 deste artigo será corrigido, anualmente, pelo IPCA/IBGE - Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou outro índice que 
vier a substituí-lo.
Art. 30. O Programa VAI terá dotação orçamentária própria no orçamento da Secretaria Municipal 
deCultura.
Art. 40. Sem prejuízo do disposto no artigo 3º deste decreto, o Programa VAI poderá receber recursos 
provenientes de convênios, contratos e acordos no âmbito cultural, celebrados pela Secretaria Munici-
pal de Cultura com instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras.
Art. 50. O Programa VAI buscará contemplar projetos de todas as regiões do Município, desde que 
estejam de acordo com os critérios definidos por este decreto, respeitado o valor total dos recursos 
orçamentários a ele destinado.
Parágrafo único. As propostas que não resultarem em evento gratuito deverão prever, obrigatoria-
mente, a destinação de, no mínimo, 10% (dez por cento) de seus produtos ou ações como devolução 
pública, sob forma de ingressos, doação para escolas, bibliotecas e outros.
Art. 60. A Secretaria Municipal de Cultura divulgará, anualmente, pelo Diário Oficial do Município, em 
todos os equipamentos da Secretaria e das Subprefeituras, bem como por outros meios possíveis, o 
período, os locais de inscrição e a descrição do Programa VAI.
§ 10. A inscrição para o Programa VAI deverá ser feita de forma simplificada, em locais de fácil acesso 
e em todas as regiões do Município.
§ 20. Excepcionalmente, no exercício de 2003, a divulgação prevista no caput deste artigo ocorrerá 
em até 15 (quinze) dias da data da publicação deste decreto.
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§ 30. A inscrição para o Programa será gratuita e deverá ser feita pessoalmente, encerrando-se, no 
mínimo, 30 (trinta) dias após sua abertura.
Art. 70. Poderão ser beneficiados pelo Programa VAI projetos culturais empreendidos por pessoas físi-
cas ou jurídicas, sem fins lucrativos, que tenham domicílio ou sede no Município de São Paulo há no 
mínimo 2 (dois) anos, com o objetivo de fomentar e estimular a produção cultural vinculada a diversas 
linguagens artísticas, consagradas ou não, relativas a artes e humanidades ou a temas relevantes 
para o desenvolvimento cultural e a formação para a cidadania cultural no Município.
§ 10. Não poderão concorrer aos recursos do Programa VAI os órgãos públicos da Administração Di-
reta ou Indireta federal, estadual ou municipal, bem como funcionários públicos municipais, membros 
da Comissão de Avaliação, seus parentes em primeiro grau e cônjuges.
§ 20. Fica vedada a seleção de mais de um projeto, por ano, de um mesmo proponente.
Art. 80. Os projetos serão selecionados pela Comissão de Avaliação de Propostas do Programa VAI, 
criada pelo artigo 50 da Lei n0 13.540, de 2003.
§ 10. A Comissão será composta por 8 (oito) membros, sendo 4 (quatro) representantes do Executivo, 
designados pelo Secretário Municipal de Cultura, e 4 (quatro) representantes da sociedade civil, indi-
cados pelo Conselho Municipal de Cultura, dentre as entidades nele cadastradas.
§ 20. Cada membro da Comissão terá um suplente, designado ou indicado na forma do § 10, que o 
substituirá em seus impedimentos.
§ 30. Compete ao Secretário Municipal de Cultura nomear, anualmente, os membros da Comis-
são e seus suplentes, devendo o respectivo ato ser publicado pela Secretaria Municipal de Cul-
tura em até 3 (três) dias após o encerramento do prazo de inscrições dos projetos no Programa. 
§ 40. O mandato dos membros da Comissão será de 1 (um) ano, admitida a recondução por uma única 
vez, por igual período.
§ 50. A Comissão será presidida por um dos representantes do Executivo, escolhido pelo Secretário 
Municipal de Cultura, com a função de coordenar os trabalhos.
§ 60 . Incumbe à Secretaria Municipal de Cultura prestar à Comissão o necessário apoio técnico e 
administrativo.
Art. 90. A Comissão, em decisão fundamentada, atendidos os critérios fixados no artigo 10 da Lei n0 
13.540, de 2003, selecionará os projetos a serem beneficiados pelo Programa, indicando o valor do 
subsídio que deverá ser concedido a cada um.
§ 10. Os projetos serão escolhidos pela maioria simples dos membros da Comissão.
§ 20. O presidente da Comissão terá direito a voto, nas mesmas condições dos demais membros, 
cabendo-lhe, em caso de empate, direito a um segundo voto.
§ 30. A Comissão encaminhará ao Secretário Municipal de Cultura o resultado de seus trabalhos no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias após o encerramento das inscrições.
Art. 10. As inscrições e a escolha dos projetos que poderão integrar o Programa VAI ocorrerão inde-
pendentemente da liberação dos recursos financeiros pela Secretaria Municipal de Cultura.
Art. 11. Compete ao Secretário Municipal de Cultura convocar, pelo Diário Oficial do Município, de-
signando data, horário e local, a primeira reunião da Comissão, que deverá se realizar no prazo de até 
10 (dez) dias úteis da formalização da nomeação de seus membros. 
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Parágrafo único. As demais reuniões serão convocadas pelo Presidente da Comissão.
Art. 12. Os projetos submetidos à avaliação da Comissão deverão ser apresentados em 2 (duas) vias, 
de igual teor e conteúdo, contendo as seguintes informações:
I - dados cadastrais do proponente:
a) nome da pessoa física ou jurídica;
b) número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e do Cadastro de Contribuintes Mobiliários 
- CCM, se pessoa jurídica;
c) número do documento de identificação e do Cadastro de Pessoa Física - CPF do proponente, se 
pessoa física;
d)endereço e telefone do proponente;
e) nome do representante legal da pessoa jurídica;
f) número do documento de identificação e do Cadastro de Pessoa Física - CPF do representante 
legal;
g) endereço e telefone do representante legal;
h) nome, endereço e telefone de uma pessoa para contato ou do responsável técnico pelo projeto;
i) declaração, sob as penas da lei, de que tem domicílio ou sede na cidade de São Paulo há mais de 
2 (dois) anos;
II - dados do projeto:
a) nome do projeto;
b) data e local da realização;
c) tempo de duração;
d) custo total do projeto;
e) objetivos a serem alcançados;
f) plano de trabalho explicitando seu desenvolvimento e duração; 
g) currículo completo do proponente;
h) ficha técnica do projeto, relacionando as funções a serem exercidas e o nome de artistas e técnicos 
já confirmados até a data da inscrição;
i) informações complementares que o proponente julgar necessárias para a avaliação do projeto;
j) quando o projeto envolver produção de espetáculo, exposições, filme, edição de livros, revista, pu-
blicações em geral, apresentar também:
1. argumento, roteiro ou texto;
2. autorização do detentor dos direitos autorais;
3. proposta de encenação;
4. concepções de cenários, figurinos, iluminação, música etc., quando prontas na data da inscrição;
5. compromisso de realização a preços populares, discriminando o período das apresentações e o 
preço dos ingressos, quando não resultarem em evento gratuito, além da contrapartida exigida no § 
30 do artigo 20 deste decreto.
l) orçamento total do projeto, em que poderão ser incluídas, entre outras, as seguintes despesas:
1. recursos humanos e materiais necessários;
2. material de consumo;
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3. locação de espaço e equipamentos;
4. custos de manutenção e administração de espaço;
5. custo de produção;
6. material gráfico e publicações;
7. divulgação;
8. pesquisa e documentação;
9. despesas diversas;
10. impostos;
11. encargos sociais.
Parágrafo único. A Comissão de Avaliação poderá solicitar outras informações, se entender necessário.
Art. 13. Para a formalização da concessão do subsídio, os responsáveis pelos projetos selecionados 
deverão apresentar os seguintes documentos:
I - proponente pessoa jurídica:
a) cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) cópia da inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM;
c) Certidão Negativa de Débitos - CND/INSS;
d) contrato social ou estatuto social atualizado;
e) ata de eleição da diretoria;
f) cópias do Cadastro de Pessoa Física e documento de identificação do responsável legal da empresa;
g) Certidão de Regularidade de Situação - CRS/FGTS;
h) cópia de Certidão Negativa de Tributos Municipais;
i) declaração do proponente de que conhece e aceita incondicionalmente as regras do Programa VAI e 
que se responsabiliza por todas as informações contidas no projeto e pelo cumprimento do respectivo 
plano de trabalho;
j) comprovante de sede na cidade de São Paulo há, no mínimo, 2 (dois) anos;
l) autorização para crédito em conta corrente bancária aberta pelo proponente especialmente para os 
fins do Programa;
II - proponente pessoa física:
a) cópias do Cadastro de Pessoa Física e documento de identificação;
b) declaração de que não possui débitos com a Prefeitura do Município de São Paulo;
c) declaração do proponente de que conhece e aceita incondicionalmente as regras do Programa VAI e 
que se responsabiliza por todas as informações contidas no projeto e pelo cumprimento do respectivo 
plano de trabalho;
d) comprovante de domicílio na cidade de São Paulo há, no mínimo, 2 (dois) anos;
e) autorização para crédito em conta-corrente bancária aberta pelo proponente especialmente para 
os fins do Programa.
Art. 14. A Secretaria Municipal de Cultura não imporá formulários, modelos, tabelas ou semelhantes 
para a apresentação dos projetos, exceto as declarações previstas no artigo 13, cujos termos serão 
definidos em portaria do Secretário Municipal de Cultura em até 15 (quinze) dias após a publicação 
deste decreto.
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Art. 15. A Comissão Julgadora avaliará os projetos que integrarão o Programa VAI e o montante de 
recursos que cada um deve receber de apoio financeiro, observados os seguintes critérios:
I - atendimento aos objetivos estabelecidos na Lei n0 13.540, de 2003;
II - mérito das propostas;
III - clareza e coerência;
IV - interesse público;
V - custos;
VI - criatividade;
VII - importância para a região ou bairro da cidade;
VIII - proposta de devolução pública, nos termos do parágrafo único do artigo 50 deste decreto.
Parágrafo único. Serão beneficiadas pelo Programa VAI, preferencialmente, as propostas culturais 
de caráter coletivo que estejam em andamento e necessitem de recursos para seu desenvolvimento 
e consolidação.
Art. 16. A Comissão poderá deixar de utilizar todos os recursos previstos para o Programa se julgar 
que os projetos apresentados não atendem aos objetivos da Lei n0 13.540, de 2003.
Art. 17. Poderá haver nova inscrição de um mesmo projeto, por apenas uma vez, consecutiva ou 
não, de acordo com a avaliação realizada pela Comissão, nos termos do artigo 80 da Lei n0 13.540, 
de 2003.
Art. 18. A Comissão poderá solicitar à Secretaria Municipal de Cultura apoio técnico para a análise dos 
projetos e dos respectivos orçamentos.
Art. 19. A Comissão de Avaliação decidirá, no âmbito de sua competência e nos termos da Lei n0 

13.540, de 2003, sobre casos não previstos nesta regulamentação.
Art. 20. A Comissão de Avaliação é soberana, não cabendo recurso hierárquico de suas decisões.
Art. 21. Em até 5 (cinco) dias após a Comissão dar conhecimento ao Secretário Municipal de Cultura 
da avaliação realizada, os inscritos serão notificados de seu resultado pelo Diário Oficial do Município 
e terão o prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação, para manifestar, por escrito, se aceitam ou 
desistem de participar do Programa.
§ 10. A falta de manifestação por parte do interessado será considerada como desistência do Programa.
§ 20. Em caso de desistência, a Comissão de Avaliação terá o prazo de 5 (cinco) dias para escolher 
novos projetos, repetindo-se o estabelecido no caput deste artigo, sem prejuízo dos prazos determi-
nados para os demais selecionados.
§ 30. A Comissão, a seu critério, poderá não selecionar novos projetos em substituição aos desistentes.
Art. 22. O Secretário Municipal de Cultura homologará a decisão da Comissão de Avaliação e determi-
nará a publicação do resultado no Diário Oficial do Município, em até 2 (dois) dias após a manifestação 
dos interessados, nos termos do caput do artigo 21.
Art. 23. No prazo de 20 (vinte) dias após a publicação prevista no artigo 21, a Secretaria Municipal de 
Cultura providenciará a formalização da concessão do subsídio a cada projeto selecionado.
§ 10. Para a formalização do subsídio, o proponente entregará à Secretaria Municipal de Cultura 
certidões de regularidade de débitos com o Poder Público Municipal.
§ 20. Cada projeto selecionado terá um processo administrativo próprio para a formalização do subsí-
dio, de modo que eventual impedimento de um não prejudique o andamento dos demais.
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§ 30. O subsídio a cada projeto deverá ser expressamente consignado no respectivo instrumento.
§ 40. A critério da Comissão de Avaliação, o subsídio poderá ser repassado ao projeto em até 3 (três) 
parcelas, de acordo com o cronograma de atividades.
Art. 24. O beneficiário do Programa VAI prestará contas sobre a utilização dos recursos e os aspectos 
culturais do projeto.
§ 10. Compete ao Secretário Municipal de Cultura, ou a quem ele delegar, aprovar a prestação de 
contas, após ouvir a Comissão de Avaliação a respeito.
§ 20. O beneficiário do Programa VAI encaminhará à Comissão de Avaliação, a cada 4 (quatro) meses, 
relatórios sobre as atividades desenvolvidas.
Art. 25. A não aprovação da prestação de contas do projeto na forma estabelecida no artigo 24 deste 
decreto sujeitará o proponente a devolver o total das importâncias recebidas, acrescidas da respectiva 
atualização monetária, em até 30 (trinta) dias da publicação do despacho que as rejeitou.
§ 10. Na hipótese prevista no “caput” deste artigo, a não devolução da importância no prazo e forma 
assinalados caracterizará a inadimplência do proponente, que fica impedido de encaminhar novos 
projetos ao Programa VAI, firmar contratos com a Municipalidade ou receber qualquer apoio dos 
órgãos municipais, até quitação total do débito.
§ 20. Cabe à Secretaria Municipal de Cultura tomar as medidas necessárias para o cumprimento do 
disposto no § 10 deste artigo.
Art. 26. O beneficiário do Programa VAI deverá fazer constar em todo o material de divulgação do pro-
jeto aprovado os seguintes dizeres: “Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais do Município 
de São Paulo - VAI”.
Art. 27. A Secretaria Municipal de Cultura fará acompanhamento e avaliação sistemáticos do Pro-
grama, especialmente quanto aresultados previstos e efetivamente alcançados, custos estimados e 
reais, e a repercussão da iniciativa na comunidade ou localidade.
Art. 28. Anualmente, o Conselho Municipal de Cultura realizará uma avaliação coletiva do Programa, 
em sessão aberta, com a presença dos beneficiários.
Art. 29. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta das dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 30. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de setembro de 2003, 4500 da fundação de São Paulo.
MARTA SUPLICY, PREFEITA
LUIZ TARCÍSIO TEIXEIRA FERREIRA , Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO, Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CELSO FRATESCHI, Secretário Municipal de Cultura
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 18 de setembro de 2003.
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO, Secretário do Governo Municipal
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Identificar caminhos percorridos pelos participantes do Programa para Valori-
zação de Iniciativas Culturais – VAI, entre os anos 2004 e 2009, eis um dos 
temas centrais desta publicação. Como ponto de partida, apresenta pesquisa 
que analisa, através de amplo material, os impactos desta política de cultura 
sobre a vida de centenas de pessoas – em sua maioria grupos jovens, que 
produzem cultura nas áreas periféricas da cidade de São Paulo, em linguagens 
tão diversas como o hip-hop, o teatro, a música, o audiovisual, a literatura, 
entre outros. Cultura da quebrada, colada ao cotidiano urbano, em todas as 
cores, cheiros e tons. Traz também artigos escritos por pesquisadores na área 
da articulação entre cultura e juventude, que abordam o significado do pro-
grama na dinâmica cultural paulistana. VIA VAI – percepções e caminhos per-
corridos oferece importante subsídio para todos os interessados em aprimorar 
e democratizar o acesso aos direitos culturais na cidade.

percepções e caminhos percorridos


