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RESUMO: O trabalho ora apresentado traz a etapa inicial da pesquisa realizada pelo 
autor sobre os públicos do Teatro do Serviço Social da Indústria. Nesta primeira etapa 
se buscou conhecer o teatro e levantar documentos, relatórios, pesquisas arquivadas, 
entrevistas com responsáveis pela administração e uma sondagem de disposições e 
perfil de público de três espetáculos em cartaz nos meses de setembro e novembro 
(Carne em Verbo, O Bloco dos Infames e Os Amantes II). A estrutura do trabalho 
corresponde a seguinte ordem: em um primeiro momento são descritos os critérios pelos 
quais se deu a escolha do equipamento; em seguida, uma breve contextualização do 
Sistema S e um histórico do Teatro, destacando as formas de lidar com a cultura que 
esta instituição adota. Por fim se descrevem alguns procedimentos metodológicos, 
bibliografia levantada e resultados iniciais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O texto que ora se apresenta propõe apresentar os resultados iniciais apontados 

na pesquisa sobre os públicos do Teatro SESI Rio Vermelho. Cabe esclarecer, antes de 

adentrar-se especificamente na pesquisa, alguns pontos e particularidades fundamentais 

para uma melhor compreensão do texto. Em primeiro lugar, o trabalho obedece a 

orientação e os objetivos da pesquisa desenvolvida pelo Centro de Estudos 

Multifidisciplinares em Cultura sobre perfil dos públicos do teatro em Salvador: 

pretende-se analisar e descrever os equipamentos culturais a partir do ponto de vista de 

seus públicos, dos segmentos de mercado os quais ele busca se inserir, das políticas 

culturais (internas e externas) que interferem na sua gestão; optou-se por estudar o 

Teatro Sesi Rio Vermelho dado seu vínculo institucional2 e sua programação 

                                                
1 Graduando do Curso de Comunicação Social/ Habilitação em Produção em Comunicação e Cultura da Faculdade de 
Comunicação – Facom da Universidade Federal da Bahia – UFBA e estagiário do Projeto de Formação de Platéia 
Industriaria 
 
2 O Serviço Social da Indústria – SESI foi inaugurado em 1946, está presente em 1.396 cidades de todo país, onde 
presta serviços de saúde, educação, lazer, esporte e cultura para os trabalhadores da indústria e sua família. Na Bahia 
o SESI está subordinado ao Sistema FIEB – Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Para se ter uma idéia da 



predominante – espetáculos de grupos locais.  – visibilidade e representatividade no 

campo cultural local. Pretende-se com a pesquisa de públicos dos teatros da cidade, 

identificar, nos diferentes espaços e em seus respectivos públicos, divergências e 

similitudes nos comportamentos, disposições e predileções no intuito de compreender as 

práticas culturais e o que leva a uma freqüência elevada ou reduzida aos espaços cênicos 

na Cidade do Salvador.  

Comparando-se o Teatro Sesi com o Teatro Vila Velha ou do Teatro Castro 

Alves apenas pelo critério de vínculo institucional, obtêm-se três perfis distintos de 

equipamento – pode-se também inferir que os públicos também possuem perfis 

distintos: enquanto o primeiro está diretamente relacionado a questão da 

responsabilidade social, ou seja, trata-se de uma das formas do exercício de assistência 

social que a instituição mantenedora desempenha – fato que se reflete em seu modelo de 

gestão e na sua forma de abordar seus públicos; o segundo é mantido por uma ONG, é 

marcado pelo trabalho (inclusive o trabalho de pesquisa e de formação de platéia) dos 

seus Grupos Residentes; o terceiro é um equipamento mantido pelo governo estadual, 

possui como programação predominante a musica – principalmente porque há uma 

ausência de casas de espetáculo na cidade que aportem ou atendam as necessidades de 

um evento de grande porte – ou “grandes” espetáculos nacionais e internacionais. 

Destacam-se mais dois pontos, em primeiro lugar, as ações, inclusive culturais, 

promovidas pelo SESI são norteadas por políticas e diretrizes da responsabilidade 

social das indústrias. Em segundo, a noção de cultura, para o SESI, é considerada como 

extensão do lazer (assim como o esporte), sendo que todos estes dão, ou devem dar, 

algum tipo de suporte para educação – tema tratado no decorrer do texto. O Teatro 

SESI, portanto, integra uma cadeia de ações configurada a partir dessas noções. 

 

3 PÚBLICOS DO TEATRO SESI RIO VERMELHO 

 

O Teatro SESI Rio Vermelho foi Inaugurado em março de 1997, está instalado 

num casarão de meados do século XIX, possui uma sala de espetáculos com capacidade 

para 100 pessoas, palco de tipo italiano e café-teatro anexo. Ele surge no intuito de 

equacionar as ações culturais com as demais ações promovidas pelo sistema. É 

certificado com o selo ISSO 9001:2000.  

                                                                                                                                          
influência do SESI no campo cultural, somente no ano de 2005, o público para as atividades culturais promovidas 
pelo sistema em todo país atingiu a marca de 1.734.820 espectadores.  



Assim como na maioria dos teatros da cidade, no SESI não são desenvolvidas 

pesquisas periódicas de perfis de públicos. O motivo pelo qual essas pesquisas não são 

mais realizadas, conforme os gestores do espaço, é o fato de que o equipamento abriga 

diversas produções e que cada uma delas atrai públicos distintos, não constituindo um 

público específico ou fiel do teatro, ou ainda que ele exista, não se constitui num 

público majoritário. No entanto, são desenvolvidas pesquisas de satisfação do cliente, 

sendo considerados como clientes os produtores e espectadores do teatro. A pesquisa 

com “clientes-espectadores” é realizada duas vezes ao ano e a pesquisa com o cliente-

produtor a cada cessão de pauta.  

O interesse nessas pesquisas é identificar a aprovação dos clientes com relação 

aos serviços prestados, não sendo seu foco, contudo, uma qualificação dos indicadores. 

Busca-se a freqüência ao equipamento, avaliação quanto ao conforto das instalações, 

cumprimento de horários, atendimento pela equipe. 

Também são disponibilizadas no teatro duas caixas de sugestão – uma na 

entrada e outra no camarim – com recolhimento diário. No caso de falhas apontadas ou 

de uma reclamação, é aberto um relatório de não conformidade (ou RACP: Relatório de 

ação corretiva e preventiva), e um retorno é dado ao cliente.  

Entretanto, em 2004 foi realizada nos dias 27/08, 31/08, 24/11, 28/11/2006 uma 

pesquisa qualitativa entre 112 freqüentadores do teatro. O questionário era dividido em 

dois segmentos: no primeiro, os dados solicitados são de natureza sócio-econômica 

(idade, gênero, renda familiar etc) e no segundo, acerca dos consumo cultural 

(freqüência ao teatro, gênero teatral de preferência, melhor horário etc). Havia ainda um 

espaço para registrar opiniões, reclamações ou elogios. 

 

4 PÚBLICO INDUSTRIÁRIO 

 

De acordo com os parâmetros3, o Teatro SESI tem como público-alvo os 

trabalhadores da indústria e seus dependentes, embora o espaço não seja exclusivo da 

classe industriaria. Cabe esclarecer, ou melhor, distinguir a idéia de cliente e de público: 

o cliente do Sesi são as indústrias, haja vista que são os sindicatos patronais que 

sustentam todo o sistema, é interesse das indústrias que os funcionários possuam 

benefícios, daí para atender uma empresa como a Petrobrás, por exemplo, o Sesi oferece 

produtos e serviços aos empregados. A partir desse pressuposto, são elaboradas duas 

                                                
3 O SESI-BA, de acordo com sua visão institucional, possui Parâmetros de Lazer com os quais orienta ações lúdico-
educativas, que dão o foco às ações culturais (VILLAS-BÔAS, 2002, p.111). 



formas distintas de lidar com os públicos: a primeira, na atração e fidelização do público 

industriário, como realizador ou como espectador; a segunda com o público dito 

"convencional", geral, aquele público que já freqüenta o teatro, e se informa por meio 

de malas diretas, cadernos de cultura e entretenimento ou ainda formado por pessoas 

ligadas a área do teatro – atores, diretores, estudantes etc.  

Quanto ao público industriário, identifica-se desde já um problema, trata-se de 

um universo demográfico extenso e de difícil alcance, uma vez que inclui do “chão de 

fábrica” aos diretores e gestores das empresas e é preciso compreender as possíveis 

razões pelas quais estas pessoas freqüentam ou não o Teatro.  

Embora o industriário seja o público-alvo do Teatro, a freqüência é 

relativamente baixa, em um universo de mais de 90 mil pessoas, verifica-se que 6 ou 

7% são industriários.  

Uma pesquisa interna realizada em 2004 com alunos do programa de educação 

de adultos do SESI/NETI – Núcleo de Ensino do Trabalhador da Indústria apontou que 

93% deles nunca entraram num teatro, embora todos tenham expressado interesse em 

conhecer esse equipamento. Os motivos para nunca terem ido ao teatro vão do 

desconhecimento a falta de recursos ou vergonha.  

A partir dessas constatações, formulou-se um Projeto de Formação de Platéia 

Industriaria, ou seja, um conjunto de ações complementares que pretendem dar acesso 

ao trabalhador da indústria e sua família para o Teatro. O SESI é identificado como eixo 

central das ações, mas é importante ressalvar que o interesse é incentivar/aumentar a 

freqüência os trabalhadores aos outros teatros da cidade. A segunda ressalva a ser feita é 

que este projeto está presente em quatro pólos do Estado – Salvador e RMS, Feira de 

Santana, Valença – sob a coordenação do SESI Rio Vermelho.  

Ressalta-se que ações isoladas de formação de platéia já ocorrem no SESI em 

anos anteriores, como a instituição da meia-entrada para trabalhadores da indústria e 

gratuidade em eventos comemorativos da indústria, além das ações do Programa Arte 

na Empresa, que leva espetáculos para dentro das indústrias.  

A partir de 2006, foram sistematizadas três ações:  

1. A primeira delas está ligada aos núcleos de educação de adultos mantidos pelo 

SESI. Foram selecionados e incluídos quatro espetáculos no conteúdo programático das 

aulas – Sarau atrás do trio elétrico, Fernando Pessoa, A Árvore dos mamulengos, 

Camerata Popular do Recôncavo: Recantos de cada canto – e ministradas oficinas de 

arte-educação para os professores. Após discutir os temas dos espetáculos em sala de 



aula, o Teatro SESI disponibiliza o transporte e lanche para os alunos assistirem o 

espetáculo. Entre os meses de março e outubro de 2006, nos depoimentos recolhidos, 

86% afirmou se sentir ótimos no teatro e 72% manifestou interesse em retornar; 

2. A segunda ação está ligada à gratuidade dos ingressos para industriários e 

dependentes – instituída a partir de julho de 2006. Verificou-se que a gratuidade 

aumentou em aproximadamente 154% a freqüência de industriários, embora ainda seja 

um índice relativamente baixo.  

3. A terceira linha está relacionada aos eventos realizados em parcerias com 

empresas e sindicatos e mostras de talentos da indústria 

Em 2007 foi lançado o Passaporte Para a Cultura, a segunda etapa do projeto: o 

sistema do passaporte é semelhante a um cartão de fidelidade e consiste em acompanhar 

a freqüência do industriário – identificar quantas vezes, horários, dia da semana, gênero 

teatral, em quais ocasiões foi acompanhado – classificando-o em categorias. A partir 

desta funcionalidade do sistema, o grupo de pesquisa numa parceria com o teatro 

aplicará uma pesquisa qualitativa. Cada “categoria” – definida a partir da “intensidade” 

da freqüência – responderá a um tipo de diferente de sondagem, por exemplo, aquele 

que assistiu, no período de um ano, a dez espetáculos, sendo que três foram infantis, 

quatro de teatro adulto e três espetáculos musicais, responderá a um tipo de 

questionário, enquanto aquele que assistiu a quatro peças de teatro adulto no mesmo 

período, responderá outro. Espera-se com os resultados traçar um perfil geral do teatro 

(a partir dos dados quantitativos extraídos do sistema) e de um obtido por amostragem, 

resultados que serão comparados com as pesquisas realizadas anteriormente. De posse 

dessas informações será possível ao equipamento cultural se organizar e definir ações 

com maior grau de objetividade no que tange atingir os públicos e trabalhar para 

motivar o surgimento de novos públicos. 

 

5 PÚBLICO GERAL: RESULTADOS 

  

Quanto ao público geral do teatro, entre os anos de 1997 e 2004, o SESI realizou 

algumas sondagens de disposição e interesse dos públicos, porém desde 2005 não há 

registro de uma pesquisa qualitativa. 

No segundo semestre de 2006 foi realizada uma pesquisa dos perfis dos públicos 

de três espetáculos que estiveram em cartaz no Sesi Rio Vermelho entre os meses de 

outubro e novembro: Carne em Verbo – espetáculo baseado na obra de Nelson 



Rodrigues que combinava teatro e dança; O Bloco dos Infames – produção que trata da 

temática do carnaval e combina teatro e música; e Os Amantes II, um espetáculo teatral 

do gênero da comédia dramática. 

A pesquisa foi desenvolvida por um grupo da disciplina COM134-Oficina de 

Análise de Públicos e Mercados Culturais (Facom/UFBA), sob a coordenação da Profa. 

Gisele Nussbaumer. 

Os resultados desta pesquisa possuem algumas similitudes com o que foi 

identificado em 2004 – durante os meses de agosto e novembro entre 112 

freqüentadores do teatro. O questionário era dividido em dois segmentos: no primeiro os 

dados solicitados são de natureza sócio-econômica (idade, gênero, renda familiar) e no 

segundo, acerca do consumo cultural. O perfil apontado pela pesquisa indica um 

público majoritariamente constituído por pessoas solteiras (71%), do sexo feminino 

(48%), com renda individual superior a dez salários mínimos, ligadas a àrea educacional 

(professores, estudantes de graduação e pós-graduação), cuja faixa etária está entre os 

18 e 35 anos, sem filhos (56%). A maioria afirma ser fiel ao circuito cultural da cidade 

(65%) e tem preferência pela comédia, traço comum aos demais teatros da cidade. 

Outro ponto levantado foi o fato de que os freqüentadores não constituem um público 

fiel do espaço, ou seja, a maioria dos entrevistados estava no teatro pela primeira vez 

(39,5%) ou não o freqüentou nos últimos doze meses (14,7%), entretanto, todos 

costumam freqüentar outros teatros da cidade.  

Estabelecendo um paralelo com a pesquisa feita em 2004, percebe-se que 

mesmo sem constituir um público fiel, o espaço possui um perfil de freqüentadores 

patente: um público de classe média e média-alta que costuma freqüentar outros 

equipamentos culturais da cidade – bibliotecas, cinemas, outros teatros etc. Percecebe-

se também que o cinema e a leitura figuram como opções de lazer.  

A informação etária do público do Sesi é um pouco mais diferenciada do que no 

Vila Velha, mas a maioria (61%) também concentra-se na faixa dos 18 aos 35 anos; 

prevalece também a auto-identificação parda ou preta (43% se identificam como pardos, 

31% como pretos e 26% com brancos); e (80%) está cursando ou já cursou o ensino 

superior; metade (50%) está ligada à área de educação, são professores ou estudantes. A 

renda individual é bem distribuída, entretanto vale ressaltar que quase um quinto (17%) 

têm renda superior a 10 salários mínimos. A maior parte reside em Regiões 

Administrativas próximas ao teatro (Pituba, Brotas, Barra e Rio Vermelho) e vai ao 

teatro de carro. 40% dos entrevistados estavam no Teatro SESI pela primeira vez, no 



entanto, trata-se de um público freqüentador também de outros teatros já que 50% 

afirmaram assistir espetáculos teatrais pelo menos uma vez ao mês; 34% ficam sabendo 

da programação pelo “boca-a-boca” e 23% pelo jornal; 62% vão a cinema pelo menos 

uma vez ao mês; 63% assistem a filmes em casa ao menos uma vez na semana e 94% 

possui aparelho de vídeo ou DVD. Quem mais motiva o publico do Teatro Sesi a sair 

para uma atividade cultural são os amigos (33%) e os impedimentos para um maior 

consumo cultural são a falta de tempo (27%) e ao preço do ingresso (15%). A conclusão 

mais relevante do que já foi analisado é que teatro não atinge o seu público prioritário, 

dos entrevistados apenas 7% eram industriários e 5% dependentes (13%). Desses 

somente 4% utilizou o “convite Industriário”, ou seja, 67% dos industriários ou 

dependentes entrevistados desconheciam a possibilidade de entrar gratuitamente no 

Teatro SESI Rio Vermelho.  

Outro ponto a ser destacado, com relação aos dados sócio-econômicos, é o fato 

de que em pesquisas de satisfação do cliente-produtor desde o início de sua realização, o 

item que possui reprovação unânime é o estacionamento. Portanto, trata-se de um 

público que vai ao SESI de carro.  

Verificou-se, na pesquisa realizada em 2006 pelo grupo de estudantes da 

FACOM que cerca de 9% dos entrevistados (13 pessoas) não residem na Cidade do 

Salvador. Este dado pode se justifica talvez no fato de que o equipamento está inserido 

em um roteiro turístico, boêmio e cultural da cidade, este fato também indicaria o 

motivo pelo qual se dá a elevada freqüência de jovens – a proximidade de bares, 

restaurantes e casas de show, como a Casa da Bossa. 

Quanto aos fatores que incentivam ou impedem uma maior freqüência aos 

teatros e, sobretudo ao SESI, percebe-se, que os impedimentos a uma maior freqüência 

são: falta de tempo (embora 31,5% dos entrevistados afirmem freqüentar o cinema uma 

ou mais vezes por semana; e o preço (embora 91,1% considere os preços dos 

espetáculos entre acessíveis ou baratos. São também os mesmos os fatores que 

incentivam uma freqüência: sociabilidade – estar com amigos; atividades de lazer e 

diversão; e o conteúdo das produções. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a atual situação do SESI (incluindo os seus projetos) e o retorno 

encontrado a partir das análises das entrevistas, identifica-se que, apesar da realização 



de ações para atrair seu público-alvo (o industriário), em geral realizadas a partir das 

matrizes assistencialistas ou ainda como suporte à pedagogia, estas não se vertem na 

criação de novos públicos para o teatro – 88,4% dos entrevistados afirma não ser 

industriário (ou dependente). O que se percebe é que embora haja o cumprimento de 

metas e considerando que as ações de formação de platéia são necessariamente de longo 

prazo, há outros impedimentos maiores que o preço pago, embora a gratuidade incentive 

a uma maior freqüência ou estimule até mesmo a curiosidade, o problema maior para a 

formação de um público para a cultura é de natureza estrutural, desde a concentração 

dos espaços no centro da cidade até infra-estrutura de transporte urbano insuficiente. 

Catarina Laborda (2006), em seu artigo “O significado do teatro para o 

trabalhador da indústria”, questiona se as práticas funcionalistas – como as de Teatro na 

Empresa – de fato contribuem para incentivar novas práticas culturais. Segundo ela, é 

papel das empresas facilitar o acesso dos trabalhadores às expressões artísticas e a um 

bom aproveitamento do tempo livre - afinal, já que o profissional é educado para o 

labor, que ele seja educado também para o lazer.  

A autora, que tem como lugar de fala o interior do Sistema Social da Indústria, 

afirma que, a partir do contato com atividades artísticas, se torna possível promover 

mudanças nos indivíduos a partir a introdução de novos aspectos em suas vidas, do o 

contato e vivências antes nunca experimentadas, de modo que práticas culturais reflitam 

em desenvolvimento pessoal. A cultura é entendida como um vetor que potencializa as 

ações que visam à transformação social e as ações de educação. 

O papel desempenhado pelas indústrias é entendido apenas do ponto de vista 

do financiador, ou seja, a partir da construção de um espaço e da disponibilização 

gratuita de seus serviços oferecidos. Ignoram-se os outros fatores que impedem uma 

maior freqüência ou a possibilidade de formação de práticas culturais. 
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