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O presente artigo refere-se a uma reflexão sobre a experiência de articulação política  e 
institucional  entre representantes das esferas federal, estadual e municipal da área  
cultural, no ano 2004, na ocasião da “retomada” do Projeto Pixinguinha. Tal exercício 
de negociação e divisão de tarefas representa um exercício prático da proposta de 
implantação do Sistema Nacional de Cultura, do Ministério da Cultura. 
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O ano de 2004 presenciou o retorno de uma das mais importantes ações de 

política pública na área da música brasileira: o Projeto Pixinguinha. Lançado em 1977, 

quando o Brasil vivia a fase pós-Linha Dura durante a qual o General Ernesto Geisel 

propunha uma “distensão lenta, gradual e segura” do regime ditatorial vigente, o Projeto 

foi lançado pela recém-criada Fundação Nacional de Arte – FUNARTE, com o objetivo 

de difundir a música popular brasileira e formar platéia. 

 

O Pixinguinha foi um sucesso nos seus primeiros anos de execução, o que se 

prolongou pela década de 1980. Em 1990, quando o então presidente Fernando Collor 

de Mello extinguiu o Ministério da Cultura criado cinco anos antes, assim como a 

Funarte, por meio da Lei 8.029, o Projeto teve sua primeira interrupção. Retornou em 

1993, já com Itamar Franco no poder, mas foi novamente interrompido em 1997, na 

gestão Fernando Henrique Cardoso. 

 

Em 2003, com Luís Inácio Lula da Silva à frente da presidência da República, 

Gilberto Gil, do MinC, e Antônio Grassi, da Funarte, foi iniciado um processo de 

retomada da sua execução, que ocorreu no ano seguinte.  
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Frente às características peculiares ao formato do Projeto, que promove a 

circulação de espetáculos musicais pelas cinco regiões do país, uma das etapas mais 

importantes prévias à sua execução diz respeito às articulações entre o poder público 

federal, representado pela Funarte, e o poder público local, seja na esfera estadual e/ou 

municipal. 

 

Esta dinâmica de discussão e decisão conjunta representa a prática direta de uma 

das principais prerrogativas da política cultural da Gestão Gilberto Gil: o Sistema 

Nacional de Cultura2, como mecanismo institucional de articulação dos principais atores 

envolvidos com o segmento cultural, sejam eles públicos ou privados, com o objetivo de 

viabilizar um modelo de gestão que promova “o diálogo duradouro entre indivíduos e 

coletividades criadoras, organizações, movimentos sociais e grupos culturais, empresas 

e empreendedores que atuam na área cultural, usuários e consumidores e os cidadãos em 

geral3”.  

 

No caso do Projeto, as articulações visavam a promover uma “pactuação de 

responsabilidades” entre os “entes federados”, sistematizada a partir da repartição de 

custos de execução entre a União, estados e municípios. Seria firmada uma parceria em 

níveis decisório e logístico para o financiamento e a execução do Projeto, a partir de 

articulações institucionais.  

 

O Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Articulação Institucional, na 

época presidida pelo historiador e militante petista Márcio Meira, promoveu uma série 

de discussões junto aos Secretários Estaduais de Cultura, dentro do Fórum Nacional dos 

Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, com o objetivo de envolvê-los no 

processo.    

 

                                                        
2 O SNC constitui-se em um modelo que busca a gestão e promoção conjunta de políticas públicas, 
democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade civil, para a promoção 
de desenvolvimento social com pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional. Fonte: http://www.cultura.gov.br/site/pnc/introducao/cultura-e-politicas-publicas/ Data da 
consulta: 14/12/2008. 
3 Ibid.  



 Roque Jacoby, ex-Secretário Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul4, 

discorreu sobre as primeiras articulações para reativar o Fórum5, a partir de uma 

iniciativa sua: 

 

Eu tomei a liberdade de reativar o fórum. A primeira reunião 
aconteceu em maio de 2003, durante a Bienal do Livro do Rio de 
Janeiro, e eu fiz contato com Secretários que estavam totalmente 
dispersos, [por ser um momento da] nova administração [gestão 
Gilberto Gil frente ao MinC]. A gente conseguiu reunir, lá no Rio, 
se eu não me engano, 15 ou 17 secretários, não me recordo bem. 
E a partir daquele encontro, em maio, a gente já marcou outro, em 
Brasília. 
 

 Desde então, os encontros passaram a ser periódicos, “de dois em dois, ou três 

em três meses, em todas as regiões do país”, com o objetivo de, como explica Jacoby, 

 

Tentar (...) não só fazer com que a música circulasse, mas também 
os próprios secretários circulassem para conhecer os valores de 
outras regiões. (...) A gente chegou à seguinte conclusão: cada 
região, cada estado, tem uma característica distinta de outros e 
muitas vezes a gente fica circunscrito só com os valores locais, 
sem ter a possibilidade de conhecer valores de outras regiões. 
 
 

  
A primeira reunião para discussões sobre o Projeto Pixinguinha, segundo Ana de 

Hollanda, ocorreu no dia 05 de maio de 2004 (um ano depois, portanto, do que Roque 

Jacoby considerou a reativação do Fórum). O encontro foi realizado na própria 

Secretaria de Articulação Institucional, com a presença do Secretário Marcio Meira e 

Sílvio Nucci, então Secretário de Cultura do Mato Grosso do Sul e Presidente do Fórum 

Nacional dos Secretários Estaduais de Cultura. O segundo encontro foi realizado oito 

dias depois, em 13 de maio de 2004, já durante o Fórum, com a participação dos 

Secretários Estaduais de Cultura. Jacoby relembra que 

O Projeto Pixinguinha, desde as primeiras reuniões, (...) começou 
a ser relembrado, (...) com a perspectiva de que ele viesse a ser 
novamente colocado em ação. Por parte dos Secretários, recordo-
me bem, havia uma total concordância e uma disposição enorme 

                                                        
4 O depoimento de Roque Jacoby foi colhido na cidade de Porto Alegre, no dia 11 de dezembro de 2007, 
para a dissertação “Projeto Pixinguinha – 30 anos de música e estrada”, do Mestrado Profissional em 
Bens Culturais e Projetos Sociais, CPDOC/FGV. 
5 Os primeiros encontros de Secretários Estaduais de Cultura ocorreram na década de 1980. 



em contribuir para que esse Projeto, que marcou história na 
cultura brasileira, principalmente na nossa música, viesse ao 
encontro dos anseios dos próprios Secretários, (...) [na] questão de 
estabelecer intercâmbios culturais com os demais estados (...).  

 

 Ana de Hollanda6, então diretora do Centro de Música – CEMUS, da Funarte, 

relata que a instituição se mostrou favorável a que fossem realizadas seleções locais de 

músicos para compor as caravanas musicais do Projeto, além da seleção nacional, de 

forma a “comprometer todo mundo na história”. Ficou, então, decidido que cada estado 

mandaria para a Funarte uma lista com 10 artistas e a escolha seria feita segundo os 

seguintes critérios: 

 

• 01 artista/atração de cada estado da Federação, incluindo o Distrito Federal = 27 

contemplados; 

• 02 artistas/atrações por região geográfica (N, NE, S, SE, CO) = 10 

contemplados; 

• 07 melhores artistas/atrações, escolhidos aleatoriamente = 07 contemplados. 

• Total de escolhas locais/regionais: 44 (quarenta e quatro) músicos ou grupos 

musicais. 

 

 Seriam também incluídos os 14 artistas da seleção de 1997 que não puderam 

participar do Projeto em função do cancelamento da sua execução naquele ano e 87 

artistas selecionados via edital público, em caráter nacional. Outro acordo realizado 

entre a Funarte e os Secretários Estaduais de Cultura referia-se à convocação da esfera 

municipal para complementar a parceria:  

 

Ficou acordado que convidaríamos diretamente os municípios 
(capital ou cidades de maior relevância demográfica ou cultural) 
já que estes não estavam organizados em Fórum Nacional e os 
que se interessassem teriam direito também a indicar mais 10 
candidatos à seleção, mas dividiriam as obrigações com os 
estados correspondentes. Depois disso, tivemos um grande 
trabalho que foi o de fazer junto com a Secretaria de Articulação 
[Institucional] o levantamento desses possíveis municípios, para 
passarmos a mandar as cartas-proposta. Essas cartas foram 
repetidas sempre, já que houve eleições municipais em 2005, 

                                                        
6 O depoimento de Ana de Hollanda ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, no dia 15 de março de 2008, 
para a dissertação “Projeto Pixinguinha – 30 anos de música e estrada”, do Mestrado Profissional em 
Bens Culturais e Projetos Sociais, CPDOC/FGV. 



trocas constantes de Secretários, desistências de alguns 
municípios e outros que se ofereceram [espontaneamente]. 
 

 A contrapartida dos estados e municípios a esta contribuição no conteúdo 

artístico do Projeto seria a repartição dos custos de execução, assumindo as 

providências locais, de forma a realizar, na prática, o que prega o Sistema Nacional de 

Cultura, como explicou Antonio Grassi7: 

 

Pode-se dizer que o [Projeto] Pixinguinha representa, na prática, o 
embrião de uma das principais realizações de política cultural da 
gestão do Ministro Gilberto Gil: a criação do Sistema Nacional de 
Cultura (...). Na sua atual concepção, o Pixinguinha só pode 
existir com a parceria dos estados e dos municípios com o 
Governo Federal. Uma colaboração que se dá em vários níveis. 
Os governos estaduais e municipais são responsáveis pela 
produção local dos shows, designando o espaço do espetáculo, 
assegurando as suas boas condições técnicas, providenciando a 
divulgação [local] da iniciativa e fornecendo hospedagem e 
alimentação para as caravanas. Além disso, secretarias e 
fundações de cultura locais participam na indicação das atrações 
regionais a serem escolhidas para integrarem as turnês. 

 

No caso específico de Porto Alegre, por exemplo, ficou acordado que a 

Secretaria Estadual de Cultura enviaria cinco nomes e a Municipal, mais cinco. Na 

opinião de Jacoby, então Secretário Estadual de Cultura, o processo foi muito 

democrático: 

 

Eu achei muito interessante, na ocasião, quando foram escolhidos 
os representantes de cada região. Foi uma coisa bem democrática, 
(...) bem inteligente. E isso é animador porque, afinal, é a cultura, 
valores da terra que têm a perspectiva de serem conhecidos e 
levarem a nossa cultura para outras regiões. (...) Acho que as 
riquezas do Brasil são fantásticas e elas realmente ficam 
circunscritas na sua paróquia, e com a difusão, (...) isso poderia 
gerar uma outra identidade nacional, até muito mais rica, muito 
mais diversificada.  

 

 Na leitura de Vítor Ortiz8, então Secretário Municipal de Cultura, se configurou 

uma disposição inédita de acordo “entre diferentes esferas de governo, com diferentes 

                                                        
7 FUNARTE. Catálogo do Projeto Pixinguinha 2006. Funarte, Rio de Janeiro, RJ. P. 6. 
8 Depoimento colhido em Porto Alegre, no dia 12 de dezembro de 2008, para a dissertação “Projeto 
Pixinguinha – 30 anos de música e estrada”, do Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos 
Sociais, CPDOC/FGV. 



partidos (...) e, mesmo assim, houve uma interação, um diálogo”, traduzidos por uma “a 

repartição de custos, na medida do possível para cada um, (...) e também uma divisão de 

nomes para serem indicados”. 

 

Em relação à escolha dos 10 nomes pelos estados, Ana de Hollanda relata:  

 

(...) a gente estimulou que fosse feito [localmente] (...) [por meio 
de] uma seleção pública, um concurso, uma inscrição geral. Claro 
que a gente sabe que algumas não foram bem assim. Houve casos 
que vinha o [nome do] sobrinho do Secretário, [d]o filho do 
Governador [risos], esse tipo de coisa acontece. Eventualmente, 
eles podem até ser bons [artistas] (...) [mas] (...) onde a seleção foi 
mais bem feita, mais correta, houve mais selecionados.   
 

Foi o caso do estado de Minas Gerais, por exemplo: 

 
(...) os mineiros, por exemplo, foram não só 01 de cada estado, 
[mas] também dos 02 regionais, pelo menos 01 era mineiro e, 
depois, entre os 07 melhores havia 02 ou 03 mineiros. Foi 
gritante, a diferença [em relação a] outros estados nos quais, para 
escolher um [candidato], foi [escolhido] um “passável” 
[razoável], não era a mesma coisa. 
 

 Para “apurar” mais a seleção, o número de dez indicados por estado propiciaria 

um universo mais amplo para estabelecer as escolhas: “A nossa idéia era a seguinte: 

mesmo que eles pusessem primeiro o filho do Secretário, segundo, o sobrinho do 

Governador (...) lá pelo quinto, começava a entrar o bom. Então, aumentando para dez 

[opções], era muito melhor”. 

 

 Um detalhe interessante relativo às atrações regionais diz respeito à 

possibilidade  de formação de novas platéias para os artistas/grupos, um dos objetivos 

basilares do Projeto. A idéia é que o artista seja escalado para uma caravana que circule 

fora da sua região de origem onde já teria, supostamente, um público cativo formado. 

Esta meta foi atingida, em maior ou menor grau, por artistas que participaram das 

caravanas, desde 1977 até os dias atuais. Alguns testemunhos de “veteranos” são 

contundentes a este respeito, como o abaixo transcrito, de Dona Ivone Lara9: 

 

                                                                                                                                                                   
 
9 Que participou do Projeto, pela primeira vez, em 1980. 



Antes do Projeto (...), eu já tinha feito turnê com o Império 
Serrano [Escola de Samba do RJ] pela Europa e Argentina. Mas 
no Brasil, conhecia pouca coisa (...). Fui ao Norte e ao Nordeste 
com as caravanas (...) [e] também estive no Sul. (...) O 
Pixinguinha ajudou muito a divulgar a minha música e a minha 
imagem. Hoje, tenho fã-clubes por quase todas as cidades por 
onde passamos e sou convidada para fazer shows. Londrina, por 
exemplo, conheci com o Pixinguinha em 1980, retornei com o 
Projeto em 1983 e, há um ano (...), me convidaram para voltar10. 
 

 Zizi Possi, uma novata à época em que participou de uma das caravanas, nos 

anos 1970, também declarou: “Com o Projeto, fiz minha primeira turnê pelo Brasil e 

pude levar a minha música para o Norte e o Nordeste. Nos anos [19]70, era muito difícil 

para uma artista nova como eu sair pelo país para mostrar o seu trabalho. E não há nada 

melhor que o contato com o público para se tornar conhecido11”.   Outro exemplo, desta 

vez do Nordeste, é o de Alceu Valença: 

 

Se eu já tinha um público fiel, sei que ele aumentou bastante 
depois da minha participação no Pixinguinha. Durante a turnê [em 
1978, com Jackson do Pandeiro], cantei várias músicas do disco 
Espelho Cristalino (1977) por cidades do Sul, do Sudeste e do 
Norte. Junto com Jackson, fiz shows lotados no Teatro Guaíra, em 
Curitiba, na piscina coberta de Brasília e no Teatro da Paz, em 
Belém12. 
 

 Dentre os artistas mais recentes, temos o relato da cantora gaúcha Elizah, 

radicada em Santa Catarina e indicada pela Secretaria Estadual de Cultura para o 

Projeto13:  

Eu nunca tinha ido profissionalmente ao Nordeste. Meu trabalho 
está bastante concentrado no Sul, e esta foi uma grande 
oportunidade de me tornar mais conhecida do público nordestino. 
O Pixinguinha cumpre esse papel, inclusive por juntar artistas 
como eu a pessoas que fizeram, ou fazem, a história da música, 
como o grupo Época de Ouro e a cantora Ellen de Lima. O 
público vai assistir esses artistas e conhece alguém de quem 
nunca tinha ouvido falar14.  

 

A seleção 

                                                        
10 FUNARTE. Catálogo do Projeto Pixinguinha 2006. Funarte, Rio de Janeiro, RJ. P. 96. 
11 Ibid. P. 94. 
12 Ibid. P. 92 
13 A cantora participou da caravana 2, do mês de setembro de 2004, junto com o grupo Época de Ouro, a 
cantora Ellen de Lima e o violonista Caio Cezar.  
14 FUNARTE. Catálogo do Projeto Pixinguinha 2004. Funarte, Rio de Janeiro, RJ. P.30. 



Para realizar a seleção dos artistas regionais, foi formada uma comissão 

composta por jornalistas e críticos musicais dos seguintes estados: Hagamenon Brito 

Nogueira, jornalista do Correio da Bahia (Salvador, BA); José Telles da Silva Filho, 

jornalista do Jornal do Comércio (Recife, PE) e Juarez Antônio Bittencourt Fonseca, ex-

editor do Jornal Zero Hora, pesquisador e crítico (Porto Alegre, RS). 

 

 A ata do Júri, datada de 16 de agosto de 2004, faz menção ao acordo 

estabelecido na ocasião do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de 

Cultura: “o material submetido ao exame deste júri compreende[u] CDs ou fitas cassete 

de até 10 artistas indicados por cada uma das Secretarias/Fundações Estaduais e 

Municipais de Cultura (...)”.  

 

A Seleção dos sete melhores candidatos, escolhidos aleatoriamente, isto é, sem 
preocupação com o estado de origem teve o seguinte resultado: 

 
- Carlos Qareca (PR)  - Vander Lee (MG) - Roberto Correa (DF) 
- Marina Machado (MG)  - Wado (AL)  - Yamandú Costa 
(RS) 
- Riachão (BA)    
 

Havia, portanto, 02 candidatos da Região Sul, 02 da Sudeste (ambos de MG), 02 da 
Nordeste, 01 da Centro-Oeste e nenhum da Norte.  

 
Na Seleção por região geográfica, foram contemplados dois artistas por região, 

totalizando 10 selecionados: 
 

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

Carrapa do 
Cavaquinho (DF) e 
Juraíldes Cruz (GO) 

João Omar (BA) e 
Selma do Coco (PE) 

Antônio Pereira 
(AM)                   

e Genésio Tocantins 
(TO) 

Denise Pinaud 
(RJ) e Tavinho 
Moura (MG) 

Bebeto Alves 
(RS) e 

Elizah Rodrigues 
(SC) 

Tabela 1 
 

E no caso da Seleção estadual, seguem abaixo listados os contemplados: 
 

1. Acre: Sérgio  Souto 

2. Alagoas: Mácleim 

3. Amapá: Amadeu Cavalcanti 

4. Amazonas: Márcia Siqueira 

5. Bahia: Sylvia Patrícia 

6. Paraíba: Escurinho 

7. Paraná: Rogéria Holtz 

8. Pernambuco: Lia de Itamaracá 

9. Piauí: Gilvan Santos 

10. Rio de Janeiro: Ivor 

Lancelotti 

11. Ceará: Nonato Luiz 



12. Distrito Federal: Zé Mulato e 

Cassiano 

13. Espírito Santo: Marcela 

Lobo 

14. Goiás: Francisco Aafa 

15. Maranhão: Chico Maranhão 

16. Mato Grosso: Vera Capilé 

17. Mato Grosso do Sul: 

Marcelo Loureiro 

18. Minas Gerais: Titane 

19. Pará: Almir Gabriel 

20. Rio Grande do Norte: Carlos 

Zens 

21. Rio Grande do Sul: Monica 

Tomasi 

22. Rondônia: Bado 

23. Roraima: Sérgio Barros 

24. Santa Catarina: Geraldo 

Vargas 

25. São Paulo: Lula Barbosa 

26. Sergipe: Chiko Queiroga e 

Antônio Rogério 

27. Tocantins: Everton dos 

Andes 



 

 

Percebe-se, conforme demonstram os números e os gráficos abaixo que, de fato, 

foi promovido um relativo equilíbrio regional, principalmente entre as Regiões Sul (07), 

Sudeste (08) e Centro-Oeste (07). O fato desta última estar equiparada às outras duas já 

é um dado significativo.  Houve uma prevalência das Regiões Nordeste (13) e Norte 

(09), talvez pelo fato de terem uma maior número de estados:   
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 Fonte: da autora.                                                Gráfico 1 

  

Na análise da distribuição por Estado, percebe-se o destaque dos candidatos 

mineiros, como havia assinalado Ana de Hollanda em entrevista para esta dissertação. 

Interessante perceber que só houve 01 artista do estado de São Paulo, contra 02 de 

Tocantins e 03 do Distrito Federal. Um quadro totalmente diferente do usual. Os estados 

da Bahia e do Rio Grande do Sul, ao lado do Distrito Federal, tiveram, cada um, 03 

selecionados: 
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 Fonte: da autora.                                                                                                                     
Gráfico 2 

 

Considerações finais 

A seleção regional de músicos profissionais para participação no Projeto 

Pixinguinha possibilitou, portanto, uma distribuição de vagas equilibrada entre os 



estados do país. A articulação entre as esferas federal, estadual e municipal para 

execução do Projeto teve como desdobramento direto um resultado descentralizado, o 

que foge ao padrão de concentração de oportunidades no eixo Rio-São Paulo comum ao 

universo de fomento às atividades artísticas no país nas últimas décadas. Segundo Vítor 

Ortiz, houve: 

uma seleção de nomes representativos das mais diferentes regiões 
do país, e um [inter]câmbio, realmente, entre essas regiões: o 
pessoal do norte participava das caravanas que vinham para o sul, 
o pessoal do sul participava das caravanas que iam para o 
nordeste, nordeste para o centro-oeste, e tal. Isso é que, realmente, 
pode trazer uma diversidade (...). Eu acho que isso tem um 
elemento que é muito importante. É o elemento contemporâneo, 
entende?  

 

 E essa contemporaneidade, ainda segundo Ortiz, está determinada pelas 

motivações políticas do campo cultural a partir da gestão Lula e Gil:  

 

O que define as prioridades são as motivações políticas. Havia 
uma motivação política, um comprometimento da atual gestão do 
Governo Federal e do Ministério da Cultura de (...) buscar a 
desconcentração [e] (...) a democratização de investimentos 
culturais. Buscar a descentralização, não só dos investimentos e 
do aporte financeiro, (...) como dos programas, dos projetos, de 
uma presença, realmente, nacional do Ministério da Cultura e da 
Funarte. 
 
 

Vale ressaltar que os 44 artistas selecionados via indicação das Secretarias de 

Cultura representaram aproximadamente 34% dos 131 contemplados na seleção de 

2004. As demais 87 atrações foram selecionadas via edital público e não refletiram este 

resultado descentralizado15. Mas já foi, sem dúvida, um grande avanço em direção a 

uma ação de política pública baseada em critérios da democracia cultural, por meio da 

valorização e do fomento da diversidade cultural do país. 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Ver mais: ALMEIDA, Gabriela Sandes Borges de. Projeto Pixinguinha – 30 anos de música e estrada. 
Dissertação de mestrado, Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2009. 
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