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Resumo 
 

Este artigo tem como objetivo compreender o valor manifesto do acesso à cultura e da 
construção da identidade cultural na produção de sentidos dos acadêmicos de 
Artes/Música da Unimontes. Utiliza o arcabouço teórico-metodológico da Análise 
Cultural da área de Estudos Culturais, materializada na entrevista em profundidade para 
conhecer o itinerário formativo dos estudantes.  As reflexões, até o momento, apontam 
para as desigualdades no acesso à bens culturais, a função ambígua dos meios de 
comunicação e o importante papel das instituições educacionais. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho é constitutivo de parte de pesquisa de mestrado em andamento 

que tem como objetivo compreender o valor manifesto do acesso à cultura e da identidade 

cultural na produção de sentido dos acadêmicos de Artes/Música da Universidade 

Estadual de Montes Claros-Unimontes. A proposta é compreender principalmente três 

movimentos: O primeiro relaciona-se ao tema da formação cultural e consiste em analisar 

a complexidade que envolve a definição para cursar um curso superior em música diante 

das divergências defrontadas com instituições e os estudantes em meio às oportunidades. 

O segundo, o momento atual, no qual as vivências entram em contato com o ambiente 
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acadêmico. E o terceiro, os alunos projetam o próprio futuro profissional, atuando na área 

de música e construindo perspectivas, na medida em que consideram as experiências que 

tiveram. 

A base epistemológica da pesquisa situa-se no materialismo histórico 

dialético de Karl Marx (2008) e usa a base teórico-metodológica da análise cultural dos 

estudos culturais. Compreende que as relações humanas, sociais e culturais estão 

marcadas pela materialidade, envolvendo o que os seres humanos produzem e como eles 

produzem. Ou seja, os indivíduos devem aparecer tal e qual realmente são materialmente 

no mundo, no desenvolvimento de suas atividades, considerando suas limitações, 

contradições, pressupostos e condições materiais que muitas vezes são independentes de 

sua vontade. Consiste em pesquisa qualitativa na qual foram realizadas entrevistas em 

profundidade com cinco estudantes do curso de Artes/Música da Unimontes5. Esses perfis 

se relacionam com a formação cultural e musical dos acadêmicos. A ideia é compreender 

a trajetória pessoal deles, procurando abordar vários temas relacionados ao seu acesso aos 

bens culturais, suas experiências, suas ideias, visões e conceitos relativos a música. 

As reflexões apresentadas aqui têm na referência a entrevista em 

profundidade realizada com um dos acadêmicos do curso, cujo perfil é autodidata. O 

trabalho é divido em três partes: Na primeira apresenta-se o sujeito entrevistado e a sua 

conjuntura. Na segunda discute-se o problema do acesso aos bens culturais, a identidade 

cultural e o papel da universidade e do professor neste processo. Na terceira parte 

apresenta-se a análise que aponta para a função ambígua dos meios de comunicação, a 

existência de uma identidade descentrada e as instituições educacionais como 

fundamentais para a formação cultural. 

 

2. O sujeito e a Conjuntura 

 

O entrevistado, identificado pelas siglas LF, tem 19 anos está no final do 

segundo ano do curso de Artes/Música na Universidade Estadual de Montes Claros – MG. 

Mora na cidade de Bocaiúva-MG e se desloca diariamente para o Campus da 

universidade, que fica a aproximadamente 45 km. Ele estuda violão e tem como principal 

                                                
5 Perfis selecionados: 1) Formação autodidata; 2) Formação no conservatório de música; 3) Formação em instituições 
religiosas; 4) Formação e/ou relação em grupos tradicionais; 5) Formação e/ou relação com grupos musicais populares. 
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influência a família, principalmente seu tio, que também toca o mesmo instrumento e o 

inspirou para que despertasse o desejo de aprender. 

O norte de Minas, onde estão localizadas cidades de Bocaiuva e Montes 

Claros, é uma das regiões mais carentes do Estado de Minas Gerais apresentando um 

contexto socioeconômico marcado pela pobreza e a desigualdade social. Além das poucas 

indústrias, o problema se agrava devido ao clima, que apresenta poucas e escassas chuvas. 

Essa situação faz com que a agricultura e a pecuária tenham pouco desenvolvimento. 

Reflexos desta conjuntura atingem as áreas de arte e da cultura, pois faltam recursos 

financeiros para viabilizar ações de manutenção e fortalecimento.  Percebe-se, ainda, 

problemas no que diz respeito ao acesso à diversidade de bens culturais do patrimônio 

histórico e artístico brasileiro e internacional.  Os órgãos do estado acabam abarcando 

grande responsabilidade do papel de fornecer acesso à cultura. Porém, suas ações ainda 

não são suficientes. O problema, no entanto, não é apenas de ordem econômica e social, 

mas também geográfica, já que a região fica distante dos grandes centros de produção 

artística do país. 

O acadêmico LF do curso de música relata que se interessou por esta arte 

ainda na infância, por volta dos 8 anos de idade, ao ver os familiares tocando. No entanto, 

não dispunha das condições necessárias para se dedicar as aulas do instrumento. Por volta 

dos 13 a 14 anos, já na adolescência, começou a se dedicar ao aprendizado autodidata 

com a ajuda da internet. O estudante tinha o instrumento em casa, mas não teve a 

oportunidade de frequentar o conservatório de música, nem de ter professores particulares 

que o guiassem nesta aprendizagem. 

LF disse ter pouco acesso aos diversos bens culturais durante a infância e 

adolescência. As principais fontes são a família, as instituições educacionais e a internet. 

A família como aprendizado da música popular e da literatura. As instituições 

educacionais, representadas pela escola e a universidade, que apresentaram outras formas 

de expressão artística como o teatro e a dança e um vasto mundo artístico que antes era 

desconhecido. A internet aparece como subsídio para descobrir aquilo que não se conhece 

ainda, ou aquilo não se tem oportunidade de ver “ao vivo”. 

A acadêmico atribui a universidade um alto grau de importância no seu 

aprendizado. Relata que esta chance de fazer um curso superior de música proporcionou 

uma gama de experiências e conhecimentos que antes não eram sequer imaginados. O 

encontro com a música erudita e pela primeira vez com a teoria musical revelaram um 
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mundo de organização sonora e de expressividade desconhecidos, no qual ele aos poucos 

está tentando se inserir.  

 

3. Discussões 

 

A Constituição Federal de 1988 garante a todo o brasileiro o direito ao acesso 

à cultura. “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais”. (BRASIL, 1988). Esse direito também tem destaque na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.  

A necessidade de determinar que o acesso à cultura é um direito, revela o 

entendimento do legislador de que esta experiência é fundamental para construção do 

sujeito e da sociedade. Quando falamos de cultura, a princípio, estamos falando de forma 

geral de todos as práticas humanas que são importantes para resguardar um sentido de 

sociedade. Dentre estas práticas está a arte e sua diversidade de linguagens. O conceito 

de cultura se relaciona com as obras de arte, mas não devem ser consideradas a mesma 

coisa, já que envolvem também outras práticas relacionadas a tornar “a natureza um lugar 

habitável para as pessoas”. Arendt (2014) explica 

 

[...] cultura no sentido de tornar a natureza um lugar habitável para as 
pessoas e cultura no sentido de cuidar dos monumentos do passado 
ainda hoje determinam o conteúdo e significado que temos em mente 
ao falarmos de cultura. [...] um modo de relacionamento prescrito pelas 
civilizações com respeito às menos úteis e mais mundanas das coisas, 
as obras de artes, poetas, músicos, filósofos e daí por diante. (ARENDT, 
2014, p. 266-267) 

 

Esses objetos merecem ser preservados não pela sua utilidade ou seu valor 

econômico, mas pela sua possibilidade de mostrar as futuras gerações a expressividade 

da sociedade de uma determinada época. De alguma forma, esses objetos da cultura, 

acabam por mostrar o caminho do homem nesta sociedade, não somente como história, 

de fatos que se sucedem, mas como experiência do que é o processo de vida. Após algum 

tempo, a compreensão deste processo nos permitirá definir quais as obras que devem ou 

não ser preservadas para a posteridade. Os grupos sociais terão a possibilidade de 

perceber se determinado objeto cultural possui as características necessárias que lhes 

permitem a preservação.  
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 No entanto, o conceito de cultura e suas relações com a sociedade sempre 

estiveram de alguma forma relacionados com o poder social e econômico. De forma que, 

a classe hegemônica que definiu o grau de importância dos elementos da cultura. Existem 

pelo menos dois momentos em que isso fica bastante claro. No primeiro, a aristocracia dá 

a cultura um caráter de esnobismo e de status e forma a ideia de que é necessário ser bem-

educado para apreciar a arte. Tal perspectiva foi chamada por Arendt (2014) de filisteísmo 

cultural. A palavra “filisteísmo” “[...] designava uma mentalidade que julgava todas as 

coisas em termos de utilidade imediata e de “valores materiais” e que, por conseguinte, 

não tinha consideração alguma por objetos e ocupações inúteis tais como os implícitos na 

cultura e na arte”. (ARENDT, 2014, p.256). Martin-Barbero (2015) assevera 

 
É no século XVII quando cultura começa a significar algo em si mesma, 
um valor que se tem, ou melhor, que só alguns têm ou podem aspirar 
ter. A operação de espiritualização vai de par com a de exclusão, pois a 
verdadeira cultura se confunde com educação, e a educação superior – 
artes e humanidades – ficará reservada aos homens superiores. 
(MARTIN-BARBERO, 2015, p. 119) 

 

No segundo momento, a burguesia transforma a arte e a cultura em produto 

que tem como principal objetivo produzir lucro. Ajudada por uma época em que a 

evolução tecnológica permitiu o desenvolvimento de meios para a propagação das obras, 

a arte se torna um milionário mercado lucrativo. A obra artística é um produto entre 

outros, que é feito principalmente para o entretenimento contemporâneo, muitas vezes 

sem compromisso com a sociedade, com a cultura e com o próprio desenvolvimento de 

sua linguagem. Deste modo, o acesso à cultura exige mais do que ser sujeito em 

determinada sociedade, exige a posse de recursos financeiros além daqueles necessários 

para a sobrevivência. 

Partindo desta realidade, na qual a cultura é colocada como questão de status 

social e como produto do mercado de entretenimento, surge a proposta de uma cultura 

comum sugerida por Willians (2011). A concepção está relacionada a uma sociedade 

verdadeiramente democrática, solidária e igualitária, na qual, todos teriam o direito de ter 

acesso a qualquer bem cultural independente de sua classe social, ou qualquer outra 

característica. É uma cultura para a expansão da consciência da sociedade em geral. A 

ideia é que não haja uma separação hierárquica entre cultura erudita, ou popular, ou 

massiva, mas cultura de todos e para todos. No entanto, o autor não quer se perder na 

quimera de sonhos que não podem ser realizados e aponta o quanto tal perspectiva seria 
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difícil e problemática. “Uma cultura em comum, em nossos dias, não será a simples 

sociedade tudo em todos do sonho antigo. Será uma organização muito complexa 

exigindo ajuste e redesenho contínuo”. (WILLIAMS, 2011, p. 356). Ou seja, a cultura 

comum só poderia se realizar em uma sociedade transformada.  

Assim, as desigualdades sociais caminham em conjunto com as desigualdades 

sociais. Os principais aspectos dessa desigualdade cultural parecem estar relacionados a 

dois pontos principais: os meios de comunicação e a educação. Os meios de comunicação 

não estão preocupados em assumir o papel de possibilitar acesso à todas as expressões 

culturais. E a educação, que tem como principal responsável o Estado, está mais 

preocupada com formações específicas para atuação do mercado de trabalho do que com 

o acesso à bens culturais. Isso pode ser verificado pela pouca importância dada a 

disciplinas como artes, literatura e filosofia. 

Na atualidade o acesso à cultura, na maioria das vezes, se dá pela 

comercialização de produtos culturais como shows, exposições, Cd’s, Dvd’s, bancos 

digitas de streaming de mídia, etc., portanto é perceptível a importância de se ter recursos 

econômicos para ter acesso à arte. Quando se provém de família com poucos recursos 

financeiros e se reside em local que é pouco desenvolvido economicamente, como no 

caso do Norte de Minas, o acesso à cultura aparece como mais difícil e restrito. O papel 

do Estado, através de suas políticas educacionais e culturais, bem como dos meios de 

comunicação, será fundamental. A não atuação dessas instituições deixará as pessoas 

excluídas de partes importantes e fundamentais da experiência cultural. 

Os Estudos culturais, chamam a atenção para a questão da ideologia que estes 

meios de comunicação estariam a propagar na fabricação de seus produtos culturais. 

Escosteguy (2010) acredita que se deve pensar a partir de duas questões primordiais. “[...] 

entender a cultura em relação a estrutura social e sua contingência histórica; assumir que 

a sociedade capitalista é uma sociedade dividida desigualmente e que a cultura é um dos 

principais níveis em que esta divisão é estabelecida e, também contestada” 

(ESCOSTEGUY, 2010, p. 66). Ou seja, a cultura comunica, por meio das suas diversas 

linguagens aspectos das relações sociais e de classe, as divisões sexuais, raciais que foram 

construídas historicamente. E que a cultura também é um fator de desigualdade que se 

expressa de acordo com a classe social. 

No entanto, como vimos no caso do acadêmico de música da Unimontes aqui 

analisado, a falta de acesso à bens culturais não significa de forma alguma que estes 
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sujeitos permanecerão inertes a espera de que seja feito algo por eles. Uma experiência 

estética marcante seja na vida em sociedade, seja na família, pode desencadear interesses 

que fazem com este sujeito busque por si mesmo aquilo que lhe é negligenciado. 

O que se apresenta é a experiência de construir a própria identidade cultural, 

com interlocutores populares e eruditos, num movimento contínuo de descoberta, 

assimilação, rejeição e reconstrução. A perspectiva autodidata que parte do interesse 

musical cultivado no seio da família, que busca o aprendizado por meio da internet e que 

desemboca na escolha por um curso superior na área de música, remete ao conceito de 

identidade cultural diaspórica de Hall (2003). Ele entende que em determinado momento 

da história a identidade cultural era definida como fortemente centrada, tendo como 

referência um tipo particular de “etnicidade” e apresentando-se num lugar e numa história 

específica. No entanto, com o avanço do processo de globalização, existe um rompimento 

desse tipo de identidade e a erosão desta concepção. Todos se apresentam distantes de 

uma identidade fortemente centrada, pois são influenciados a todo o momento por vários 

e interruptos processos culturais, principalmente no Brasil que abriga uma grande 

variedade de culturas e etnias. Neste caso específico a diáspora aparece no movimento de 

deslocamento do sujeito de sua cidade natal, das suas vivências da cultura popular para 

um novo universo da cultura considerada erudita. Traz consigo uma bagagem de 

experiências que interagem neste espaço e serão parte de suas vivências. 

 
[...] identidade é um espaço onde um conjunto de novos discursos 
teóricos se interseccionam e onde um novo grupo de práticas culturais 
emerge. Trata-se de uma categoria política e culturalmente construída 
em que a diferença e a etnicidade são seus elementos constituintes; a 
experiência da diáspora se transforma em emblema do presente; a 
hibridação deixa sua marca e a fluidez da identidade torna-se ainda mais 
complexa pelo entrelaçamento de outras categorias socialmente 
construídas, além das de classe, raça, nação e gênero. (ESCOSTEGUY, 
2010, p.156) 

 

A identidade cultural, portanto, está em constante construção na medida em 

que articula o passado e presente e passa pelos discursos públicos e as experiências dos 

sujeitos que estão submetidos a uma determinada conjuntura histórica. Ou seja: elas vêm 

de algum lugar, tem história e por isso possuem a forte característica de estar em constante 

transformação. Estão submetidas ao contínuo “jogo” da história, da cultura e do poder. 

Nessa perspectiva não se pode deixar de destacar as outras pessoas que também são parte 

importante da construção da identidade. 
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Se assimilarmos aqui a identidade social à imagem de si, para si e para 
os outros, há um elemento dessas definições que necessariamente 
escapa o indivíduo e, por extensão, ao grupo, e este elemento, 
obviamente, é o Outro. Ninguém pode construir uma auto-imagem 
isenta de mudança, de negociação, de transformação em função dos 
outros. A construção da identidade é um fenômeno que se produz em 
referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de 
admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio de negociação 
direta com os outros. Vale dizer que memória e identidade podem 
perfeitamente ser negociadas, e não são fenômenos que devam ser 
compreendidos como essências de uma pessoa ou grupo. (POLLAK, 
1992, p. 204) 

 

No Brasil, inaugurado pela colonização portuguesa, parece nunca ter havido 

uma identidade cultural fortemente centrada. É um país formado, desde o início, de 

sujeitos que deixaram sua terra natal, pela própria vontade ou forçados, e se instalaram 

aqui. Até mesmo os índios, primeiros moradores, tiveram suas terras tomadas e vivem, 

na maioria das vezes, em lugares diferentes de onde nasceram. Assim, todos têm em 

comum a experiência da diáspora. Apesar disso, ainda formamos uma nação. Este aspecto 

significa a possibilidade de aceitação de que a diversidade cultural é nossa identidade.  

 
[...] entre nós, a identidade é irrevogavelmente uma questão histórica. 
Nossas sociedades são compostas não de um, mas de muitos povos. 
Suas origens não são únicas, mas diversas. Aqueles aos quais 
originalmente a terra pertencia, em geral, pereceram há muito tempo – 
dizimados pelo trabalho pesado e a doença. A terra não pode ser 
“sagrada”, pois foi “violada” – não vazia, mas esvaziada. Todos que 
estão aqui pertenciam originalmente a outro lugar. Longe de constituir 
uma continuidade com os nossos passados, nossa relação com essa 
história está marcada pelas rupturas mais aterradoras, violentas e 
abruptas. Em vez de um pacto de associação civil lentamente 
desenvolvido, tão central ao discurso liberal da modernidade ocidental, 
nossa “associação civil” foi inaugurada por um ato de vontade imperial. 
[...] A via para a nossa modernidade está marcada pela conquista, 
expropriação, genocídio, escravidão, pelo sistema de engenho e pela 
longa tutela da dependência colonial. (HALL, 2003, p. 30)  

 

Apesar de se referir a situação do Caribe, a análise de Hall, poderia se referir 

ao caso do Brasil. O episódio dos índios massacrados pelos colonizadores, que perdem 

suas terras e veem seu povo morrer, mostram o histórico de luta por respeito na sociedade 

brasileira. Os negros arrancados violentamente de seu país para serem escravizados aqui, 

até hoje lutam para serem tratados como iguais. Revoluções, golpes de estado e ditaduras 

marcam a história de um Brasil de identidade cultural fragmentada. Escosteguy (2010) 
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explica “[...] a identidade é uma busca permanente, está em constante construção, trava 

relações com o presente e com o passado, é história e, por isso mesmo, não pode ser fixa, 

determinada num ponto para sempre, implica movimento”. (ESCOSTEGUY, 2010, 

p.148). Ou seja, surge de formações históricas específicas que se constituem como um 

posicionamento provisório, o qual podemos chamar de identidade.  

 Neste contexto no qual se articula o problema de acesso aos bens culturais e 

a construção da identidade cultural, a universidade se apresenta como elemento 

fundamental. Uma instituição que normalmente é vista como elitista, principalmente 

quando se trata da formação musical, aparece na fala do acadêmico como a instituição 

que proporciona o acesso aos bens culturais antes renegados. Ou seja, proporciona 

experiências e conhecimentos artísticos que não seriam possíveis em outros contextos. 

No entanto, estes conhecimentos e experiências deviam ser de formação geral, e não 

apenas para poucos privilegiados que frequentam a universidade, sobretudo quando se 

trata especificamente de formação profissional. 

A falta de um professor ou instituição especializada no aprendizado do 

instrumento musical acaba nos revelando aspectos curiosos. Apesar da importância dos 

processos de descobrimento cultural na família e no contexto em que se vive, neste caso 

específico revela que estes conhecimentos artísticos e culturais se apresentam como 

limitados. Mesmo em uma época de facilidade no acesso à informação, no qual uma 

grande variedade de conhecimentos pode ser acessada de qualquer lugar do mundo, 

bastando apenas um aparelho e uma conexão com a internet, sem um professor ou tutor, 

os conhecimentos do aprendiz ficarão restritos a seu universo de vivências. Ele não sabe 

o que procurar, portanto, procura apenas o que conhece ou que ouviu falar. Por isso, a 

importância do professor, ele age como um guia, não no sentido de mostrar por onde ir, 

mas no sentido de mostrar as diversas possibilidades artísticas existentes e assim permite 

que ele, em seu contínuo movimento, possa construir sua própria identidade cultural. 

 

4. Considerações finais 

 

As reflexões iniciais desta pesquisa com os acadêmicos de Artes/Música da 

Unimontes, especificamente analisando a entrevista concedida por LF, indicam que a 

condição socioeconômica dos acadêmicos é determinante para seu acesso à cultura e de 

sua identidade cultural. No entanto, este processo não é determinista, já que o sujeito 
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consegue escolher os caminhos de descoberta e de aprendizado por si mesmo. Revela 

assim, um movimento de resistência contra a forma na qual a sociedade disponibiliza os 

bens culturais. 

Apesar da televisão e de outros meios de comunicação proporcionarem acesso 

à uma gama bem limitada de bens culturais, a internet se apresenta como elemento de 

comunicação com acesso mais livre, no qual, o próprio usuário define o que ver. Deste 

modo, pode ser um meio de aprendizado para aqueles que não possuem outras 

oportunidades. Todavia, é preciso salientar que apenas a internet não poderia 

proporcionar a oportunidade de uma cultura comum de Williams (2011), pois mesmo 

neste ambiente livre é preciso alguma orientação para conduzir experiências culturais 

mais significativas. 

A identidade cultural aparece como descentrada, no qual o sujeito participa 

de muitas e variadas formações culturais e simbólicas, portanto, abertas e em constante 

movimento. O acadêmico vive e participa de diversas e sobrepostas “comunidades 

imaginadas” de forma simultânea e ao mesmo tempo não se declara pertencente e nem 

rejeita nenhuma delas. É fundamental, neste contexto de construção contínua da 

identidade, aceitar as diferenças e reconhecer o outro como componente essencial deste 

processo. 

Em relação ao papel da educação no processo de fornecer acesso cultura, é 

necessário destacar o papel da escola, que mesmo com uma participação pequena, 

consegue fornecer aos alunos alguma variedade artística e cultural. Se, por um lado, ela 

ainda não possibilita a realização completa do texto constitucional e da própria cultura 

comum proposta por Williams (2011), sem ela a situação seria ainda pior. É preciso que 

o Estado, enquanto principal gestor do sistema educacional, passe a se preocupar mais 

com a formação cultural dos sujeitos proporcionando oportunidades iguais a todos, 

independente da situação econômica de cada um. Esta realização indicaria o tipo de 

sociedade que se quer construir, mais justa e igualitária, no qual a formação das pessoas 

é prioridade. 

A universidade é um dos locais no qual esta ideia pode se realizar, pois 

possibilita acesso à cultura em uma região na qual existem poucas oportunidades. No 

entanto, para que isso aconteça é preciso que a universidade se conscientize do seu papel 

e conheça melhor os seus próprios estudantes, para que possa oferecer uma formação de 

melhor qualidade. É preciso compreender que os alunos apresentam origem de diversos 
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itinerários formativos, com diversas experiências, que se encontram no mesmo espaço 

para estudar música. Essas diferenças não podem ser apagadas na condução de um 

processo homogeneizante, mas devem ser usadas como estratégias para proporcionar uma 

experiência artística e cultural bem-sucedida. 
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