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RESUMO

O presente trabalho visa abordar as relações entre políticas culturais e juventude a partir

da análise do Festival de Bandas Novas que ocorre em Juiz de Fora, MG. Realizado há

17 anos, este festival tem se apresentado como um dos eventos mais importantes da

cena juvenil da cidade. Por estar relacionado com o poder municipal o evento ocorre em

espaços  de  fácil  acesso  e  na  parte  central  da  cidade,  geralmente  em praças  e  em

espaços cedidos pela prefeitura. Entendendo a política cultural como uma política pública

busca-se  compreender  a  forma  como  esta  interfere  no  universo  da  cultura,  a  partir

principalmente da expressão artística. 
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Politicas culturais como politicas públicas

A noção de política pública, como ferramenta de governo, foi gradualmente forjada

ao longo do século XX.  Não podemos atribuir uma autoria específica, mas considera-la

como resultado de tentativas de diferentes atores. Souza (2006) destaca dentre estes

quatro “pais fundadores” - H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom e D. Easton. – que foram

aprimorando esta noção, desde a sua percepção como uma ação racional e objetiva das

estruturas  administrativas  até  a  sua  compreensão  como  um  sistema  composto  por

concorrentes variáveis. Nos Estados Unidos, a criação em 1948 de uma organização não-

governamental  (RAND  Corporation),  incentivada  por  Robert  McNamara,  pode  ser

considerada um marco, na medida em que se constituiu uma ferramenta bem sucedida do

governo norte-americano utilizada no período pós Segunda Grande Guerra.   

As políticas públicas são tradutoras do projeto político de governo; e mesmo que

sejam efetivadas  a  partir  de  um poder  administrativo,  mobilizam e congregam vários

outros atores. De caráter abrangente, não se limitam a leis e regras, se definindo como

uma  ação  intencional  que  busca  resultados  em  longo  prazo.  Envolvem  ações

coordenadas que visam à superação de lacunas e a correção de desiquilíbrios na oferta

de bens e serviços.

 A política cultural pode ser entendida como um tipo de política pública que visa a

difusão  de  valores  estéticos  e  atividades  artísticas.   Pode  ser  compreendida  como

resultado  do  processo  de  consolidação  dos  direitos  sociais  presentes  no  Estado

democrático, cuja atuação, como gestor das contradições entre liberdade e igualdade,

não se limita à dimensão dos bens materiais, mas passa a incluir o acesso à cultura, se

tornando, portanto responsável pelo seu agenciamento (SIMIS, 2007). Assim,

no Estado democrático, o papel do Estado no âmbito da cultura, não
é produzir cultura, dizer o que ela deve ser, dirigi-la, conduzi-la, mas
sim formular políticas públicas de cultura que a tornem acessível,
divulgando-a, fomentando-a, como também políticas de cultura que
possam prover meios de produzi-la, pois a democracia pressupõe
que o cidadão possa expressar sua visão de mundo em todos os
sentidos (SIMIS, 2007: 3)

Contudo,  esta  compreensão  do  caráter  distributivo  da  cultura  é  relativamente

recente,  resultado  de  um  longo  processo  de  lutas  pelo  reconhecimento  de  formas

culturais não hegemônicas, influenciadas pelo debate antropológico e o desenvolvimento

do  conceito  de  cultura  como  chave  da  compreensão  da  diferença  e  da  tolerância  à



diversidade.   A associação da “cultura”  à  erudição,  porém, é mais antiga,  tendo suas

raízes na sociedade greco-romana, onde o ócio das elites estava a serviço dos prazeres

estéticos. Ao longo da história podemos observar como “a cultura”, neste sentido, serviu

como instrumento de dominação e poder.  Ao se estabelecer parâmetros de harmonia e

identifica-los como universais, excluía as formas expressivas subalternas do escopo da

humanidade.   

   É  somente  a  partir  do  século  XVIII  que  este  cenário  sofre  gradativamente

transformações.  Se  a  Revolução  Francesa  anuncia  a  igualdade  civil,  a  Revolução

Industrial  torna possível  a inclusão de grandes contingentes populacionais ao sistema

produtivo,  concentrando-os  nas  cidades.  Dispositivos  normativos  da  convivência  são

criados  pelas  esferas  administrativas  desenvolvendo-se  a  ideia  de  um  governo  que

deveria não somente atuar nas relações de mercado e de repressão, mas também se

responsabilizar por uma nova dimensão, a esfera social.  Medidas como o controle das

epidemias, da natalidade, da união civil e a difusão da instrução ilustram a presença deste

poder regulatório que vai disciplinar principalmente os pobres. A ética do trabalho, bem

como sua regulação, criam o “tempo livre”, que passa a ser direcionado às atividades de

lazer como forma de cultivo de práticas saudáveis e protetoras da irreverência marginal

identificadas no alcoolismo, prostituição e jogos de azar.   É exatamente o surgimento da

classe operária que vai colocar em questão o caráter elitista da experiência do cultivo das

artes, que deixa de se restringir à classe dominante. 

O século XX irá assistir um longo processo, não necessariamente sem conflitos, de

incorporação  da  expressão  das  populações  marginais  e  subalternas  ao  estatuto  de

produtores de cultura.  As revoluções de cunho socialista, ocorridas ao longo do século

20, partindo da ideia de cultura como produto de uma classe, trazem como projeto a

erradicação da cultura burguesa para o nascimento de uma cultura proletária, colocando

em questão o direito das massas à experiência estética. A revolução russa foi uma das

precursoras na proposta de renovação da arte, ampliando seu caráter político ao vincular

a  arte  à  vida.  Torna,  portanto,  legítima  a  atuação  do  Estado  como  promotor,  ou

incentivador  da  arte  “revolucionária”,  elegendo  a  política  cultural  como  poderoso

instrumento de redução da alienação e o obscurantismo – almejava-se a política como o

meio  pelo  qual  o  fim,  a  cultura,  deveria  ser  alcançada.  Foi,  contudo  nas  sociedades

capitalistas  centrais  que  a  disseminação  e  compartilhamento  de  valores  estéticos  e

artísticos se tornaram efetivas. O projeto ideológico de constituição da nação, aliado ao

projeto  politico  de  universalização  da  educação  contribuíram para  a  consolidação  de

novos valores em relação aos bens culturais.  Porém, devemos,  sobretudo à indústria



cultural  a  democratização do acesso das “massas”  à  experiência  estética,  fortemente

associadas às atividades de lazer.

As primeiras instituições culturais no Brasil datam do principio do séc. XIX quando

a transferência da corte portuguesa e elevação da cidade do Rio de Janeiro `condição de

capital do Império Ultramarino resultaram na criação do Museu Nacional de Belas Artes e

da Biblioteca Nacional. Porém, é somente no governo de Getúlio Vargas, em 1930, que

podemos observar as primeiras iniciativas de implementação de uma política cultural em

âmbito federal. Apesar do empenho de Mario de Andrade, sob influência do movimento

modernista, no reconhecimento de um conceito de cultura ampliado estas iniciativas são

interrompidas em 1937 com o estabelecimento do Estado Novo. Novamente, na década

de 60, iniciativas inclusivas – não mais a valorização da cultura popular como parte do

projeto nacional brasileiro, mas o combate ao analfabetismo como sintoma da alienação

dos pobres - são interrompidas com o Golpe de 64. A criação do CPC – Centro Popular de

Cultura, projeto elaborado por Oduvaldo Vianna Filho que contou com o apoio da União

Nacional  dos  Estudantes  (UNE),  representou  um  marco  na  história  dos  movimentos

culturais  que  defendiam  o  encontro  com  o  Brasil  real.  O  governo  dos  militares  foi

caracterizado  por  iniciativas  centralizadoras  e  antidemocráticas  no  campo  da  política

cultural,  atuando e controlando diretamente a produção cultural  e em sua divulgação.

(FEIJÓ, 1983).

Apesar da década de 70 assistir alguns avanços no campo da politica cultural no

país, particularmente no que se refere ás iniciativas de patrimonialização, foi apenas em

2003 que o Ministério da Cultura foi criado, trazendo ao debate o papel do Estado neste

campo. Nesse momento a dicotomia entre cultura erudita e popular foi substituída pela

defesa da “cultura como ‘usina de símbolos’ de cada comunidade e de toda a nação, eixo

construtor de identidades, espaço de realização da cidadania” (BOTELHO, 2007: 17). Sob

inspiração da Constituição de 1988, as iniciativas governamentais passam a ter como eixo

orientador  o  processo  de  descentralização  dos  recursos,  reconhecendo  as

particularidades  de  cada  região  e  localidade,  bem  como  sua  capacidade  de

autodeterminação. 

Política cultural e Juventude  

Apesar  de  o  termo juventude  referir-se  à  dimensão cronológica,  como fase  do

percurso biológico humano, esta definição, que pretende o alcance universal subestima

as  particularidades  da  vivência  desta  etapa  da  vida  em  diferentes  culturas.  Como

categoria  socialmente  construída,  nossas  representações  sobre  juventude  diferem



substancialmente da experiência de nossos antepassados. Na sociedade contemporânea

a juventude corresponde a uma fase de moratória social, uma etapa preparatória da vida

adulta,  momento caracterizado pela ambivalência,  de construção de identidades e de

definição de projetos de futuro.  Se na implementação das políticas culturais deve-se levar

em consideração as desigualdades sociais e diversidades culturais, no caso da juventude

não seria diferente. Segundo Novaes (2007) devemos falar de juventudes no plural, uma

vez que a experiência da moratória social se dá de forma diferenciada. 

Os  segmentos  juvenis  formam  uma  espécie  de  caleidoscópio,  com  grande

diversidade interna, seja em termos de orientação sexual, pertencimentos associativos,

religiosos ou políticos.  No Brasil, ações governamentais voltadas para a juventude são

raras se comparadas às dedicadas à infância, uma vez que o lugar social do adolescente

e do jovem proveniente de grupos populares é associado no imaginário ao ‘desocupado’,

‘perigoso’, ‘violento’. (LOPES; SILVA; MALFITANO, 2006: 125-126). Pouco se observa na

rotina  dos  equipamentos  sociais  o  jovem  fora  do  âmbito  da  intervenção  para  atos

infracionais. Percebe-se então a falta de articulação entre as políticas para a juventude e

suas organizações, sendo governamentais ou não.  As políticas públicas direcionadas aos

jovens  em  caráter  nacional  se  apresentam isoladas  e  fragmentadas  sem de  fato  se

consolidarem como uma política para sua área de atuação (SPOSITO; CARRANO, 2003).

Apesar destes desafios para a implementação de politicas culturais direcionadas

aos  jovens,  não  há  dúvidas  que  o  processo  de  descentralização  contribuiu  para  a

superação de desequilíbrios e desigualdades no acesso, uma vez que as iniciativas locais

refletem de forma mais imediata os anseios do público que se pretende atingir. A seguir

estaremos apresentando o Festival de Bandas Novas, que se realiza na cidade de Juiz de

Fora, MG, como exemplo de uma iniciativa bem sucedida no âmbito da política cultural

municipal. Ao promover shows de bandas de rock, tanto locais quanto de outras partes do

Brasil, ocupando praças e ruas da cidade, este evento intensifica a interação entre jovens,

valorizando a ocupação do espaço público.

O Festival de Bandas Novas 

O Festival de Bandas Novas de Juiz de Fora teve como contexto de criação o 1º

“Rock  Juiz  de  Fora”,  evento  realizado  em 1983  que  contava  com a  participação  de

músicos da cena do rock nacional e, paralelamente, apresentações de grupos musicais

locais. Em busca de espaços de apresentação e divulgação de seu trabalho, a banda

Patrulha66, uma das primeiras bandas de punk da cidade, visando abrir espaços para o

movimento  alternativo  e  sua  ideologia  começa  a  desenvolver  ações  para  promover



oportunidades aos diferentes grupos envolvidos na cena rock/punk da cidade através de

parecerias.   Assim,  a  banda  passou  a  se  apresentar  no  Projeto  Terças Musicais,  de

iniciativa de uma escola de música privada da cidade, cujo ingresso, de início gratuito,

passou  a  consistir  de  alimentos  não  perecíveis  a  serem  doados  a  uma  instituição

filantrópica local. Em 1991 a Secretaria  Municipal  de Cultura,  via  Fundação Cultural

Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) encampa este projeto criando o evento “Rock de Natal” e

posteriormente “Rock na Praça”.  Com o crescimento da participação das pessoas no

evento, a Funalfa cedeu o Parque da Lajinha para sua realização modificando-se o nome

do evento para “Rock na Lajinha”, mantendo a experiência de realização de shows a céu

aberto.  Esse  festival  teve  seu  auge  1997,  quando  a  lei  municipal  Murilo  Mendes  de

Incentivo  à  Cultura apoiou juntamente com o selo  fonográfico independente  “Patrulha

Records” a gravação do CD “Cidade Alternativa”, que contava com a participação de onze

grupos de estilos diferenciados da cena local.

Em  meados  de  1998,  é  criado  então  o  evento  “Festival  de  Bandas  Novas”

reproduzindo a parceria entre a inciativa privada e a administração municipal.  A primeira

edição do festival em 1999 contou com a participação de 42 bandas que se apresentaram

entre praças, ginásios desportivos de escolas públicas e privadas, assim como na quadra

de uma escola de samba local. Ao final do primeiro ano do festival foram arrecadadas seis

toneladas de alimentos3. Ao longo dos anos desde o surgimento até os dias atuais - 17ª

edição no presente ano - o evento cresceu significativamente abrindo espaço para bandas

de outras localidades. Em 2007, por exemplo, contou com a participação de mais de 105

bandas, de 47 cidades da região sudeste4. 

O  Festival  de  Bandas  Novas  pode  ser  considerado  um  evento  de  música

independente que tem como objetivo a divulgação das bandas representantes de diversos

estilos musicais,  tais como  rock, heavy metal, blues, punk rock, hardcore, hard rock,

rock’n’  roll,  dentre  outros.  Define-se,  neste  sentido,  como  oportunidade  de

compartilhamento de saberes musicais e da valorização dos talentos locais, o que pode

ser  verificado tanto pelo surgimento constante de novas bandas musicais,  como pela

iniciativa  da  organização  do  evento  em  premiar  os  vencedores  com  instrumentos

musicais..  Os shows se caracterizam como espetáculo em particular dado seu caráter

performático, seja pela atuação dos artistas no palco seja da plateia, tornando visíveis os

indivíduos que se encontram diluídos no grupo. Além da divulgação musical  o evento

executa um trabalho social, filantrópico e educativo ao promover por meio da arrecadação

3 Ibidem. 

4 Ibidem. 



de alimentos o incentivo à ação solidária, uma vez que todas as doações são direcionas

para entidades assistenciais e às famílias carentes da cidade.

Compreender a política cultural  como política pública requer  analisar  o alcance

destas  iniciativas  governamentais   na  vivência  da  dimensão  cultural,   a  partir

principalmente  da  expressão  artística.  Seja  pelo  processo  institucionalizado  e

organizacional, seja influenciando as práticas cotidianas, as políticas culturais constroem

e  reforçam  significados,  ampliando  o  alcance,  no  caso,  das  possibilidades  de  lazer,

agenciando  recursos  urbanos  locais.  Como  inciativa  local,  aproxima  as  instancias

administrativas da própria prática cultural dos habitantes da cidade.

A própria  cidade  passa  a  ser  apropriada  por  seus  jovens  dentro  de  um  novo

contexto,  que  extrapola  suas  relações  cotidianas  com  o  espaço  em  que  vivem.  A

realização  deste  festival  em  diferentes  praças  e  parques  da  cidade  contribui  para

imaginário  de  uma  “cena  local”,  no  qual  se  compartilham  práticas,  símbolos,  gostos

musicais. As culturas juvenis, ou seja, a expressão coletiva e distintiva da experiência de

jovens tem se ancorado principalmente em suas atividades de lazer, que se distribuem no

território  em  que  vivem.  Elas  se  vinculam  aos  espaços,  transformando  a  paisagem

urbana.  Ressignificam  praças,  escadarias,  estações,  calçadas,  ruas  e  avenidas  em

“pedaços”, transformando a imagem de transitoriedade e anonimato destes espaços em

locais de reunião e estabelecimento de interações, práticas de sociabilidade.(MAGNANI,

2005).  Assim os pedaços vão se definindo por aqueles que os ocupam, traduzindo a

diversidade de estilos de vida e mundos sociais das cidades contemporâneas. 

Faz parte dos desafios das politicas culturais que atendam populações urbanas a

formulação de mecanismos de inclusão e de vivências culturais diversas. Através delas o

espaço público se torna lugar comum àqueles que compartilham valores em comum, seja

gosto  musical,  crença  religiosa  ou  identidades  de  gênero,  potencializando  projetos

coletivos através do agenciamento de recursos urbanos locais.

O Festival de Bandas Novas, já considerado por muitos como patrimônio cultural

da cidade está inserido no debate atual sobre o financiamento de projetos. Demonstra

primeiramente que politicas culturais têm muito a ganhar com as inciativas particulares,

seja  de  cidadãos  ou  entidades  privadas,  na  medida  em  estes  se  encontram  mais

próximos da realidade local, e de suas versões de “cultura”. Igualmente se apresentam

como oportunidade de desenvolvimento de uma consciência social, e envolvimento com

os problemas locais, potencializando-se a capacidade de amenizá-los, como a doação de

alimentos  ás  entidades  filantrópicas.  Mas  também  revela  o  poder  do  financiamento

público, que deve incluir entre as necessidades básicas de atendimento à população as



experiências artísticas e práticas de lazer.

É  possível  estabelecermos  relações  de  afinidade  ou  interdependência  entre

juventude e rock, não somente devido ao fato de que a construção da primeira, enquanto

categoria social,  ocorra de forma simultânea à criação do rock, enquanto estilo musical,

mas também porque ambos trazem consigo a marca da dissidência e da contestação dos

valores  estabelecidos.  Apesar  deste  estilo  musical,  vincular-se,  em  seu  contexto  de

origem à classe média norte-americana, a pulverização de tendências musicais internas à

cena  do  rock  reflete,  e  simultaneamente  é  reflexo  das  descontinuidades  internas  ao

grande coletivo conhecido como juventude. Para além destas diferenças, o Festival de

Bandas Novas tem demonstrado sua capacidade de inclusão, seja dos diferentes estilos,

seja das diversas juventudes nesta cidade. 
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