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RESUMO

O projeto Relative Values busca construir uma nova 
narrativa sobre os impactos socioeconômicos 
gerados por atividades culturais, através de uma 
parceria de pesquisa co-criativa com quatro 
organizações artísticas na Grã-Bretanha e no Brasil. 
Representa os primeiros passos para desenvolver 
um sistema de indicadores multidimensionais que 
possam calibrar, identificar, registrar e disseminar 
elementos derivados de práticas culturais que 
almejam produzir mudanças reais e transformadores 
nos contextos em que atuam. Os resultados 
oferecidos pelos indicadores não são definitivos, 
e não ensejam inferências estatísticas sobre os 
participantes do estudo. O foco deste projeto-
piloto foi construir indicadores, em colaboração 
com as organizações artísticas, e trabalhar com eles 
de modo a produzir e analisar dados que poderiam 
quantificar elementos de seu impacto. A ideia é que os 
indicadores criados aqui sejam consolidados através 
de iterações futuras com a metodologia de pesquisa. 



5Relative Values

PREFÁCIO

INTRODUÇÃO

RELATIVE VALUES: UM MODELO

METODOLOGIA

RESULTADOS

 CONTACT THEATRE

 BATTERSEA ARTS CENTRE

 CENTRO DE ARTES DA MARÉ

 AGÊNCIA DE REDES PARA JUVENTUDE (AGÊNCIA)

CONCLUSÃO

07
09
17
21

69

27
28
38
48
58

SUMÁRIO



6 Relative Values



7Relative Values

PREFÁCIO
por Paul Heritage

Eu encontrei Leandro Valiati pela primeira vez num 
palco em São Paulo, no qual nós dois esperávamos 
para proferir falas sobre Comunicação e a Economia 
Criativa no décimo Congresso da Abrapcorp1, em 
maio de 2016. Éramos só nós dois e uma plateia 
de mais de 600 publicitários e especialistas em 
recursos humanos. Leandro estava representando 
o Ministério da Cultura do Brasil, do qual ele foi 
assessor econômico sênior por mais de uma década, 
enquanto eu substituía Pauline Tambling, CEO 
da Academia Nacional para Habilidades Criativas 
e Culturais do Reino Unido (UK’s National Skills 
Academy for Creative and Cultural Skills). No último 
minuto, Pauline descobriu que não poderia viajar 
ao congresso e me pediu para fazer a apresentação 
que ela preparara (com os slides do PowerPoint 
incluídos). Eu dei o título de “Em direção à utopia: 
construindo uma nação criativa’ para a minha versão 
de sua apresentação, juntando algumas reflexões 
sobre o 500º aniversário da publicação da Utopia de 
Thomas More aos dados elegantemente preparados 
por Pauline sobre uma década de realizações 
das indústrias criativas e culturais britânicas. Eu 
argumentava que o desenvolvimento do bem-estar 
e da riqueza de um país dependia da construção 
de uma nação criativa. Thomas More imaginou 
a Utopia como um mundo sem trabalho, mas, até 
alcançarmos essa meta (se é que queremos fazê-
lo), encorajei a plateia em São Paulo e pensar 
sobre que tipo de mundo de trabalho queremos 
criar para as pessoas jovens que nele ingressarão, 
e sobre quais valores poderíamos promover e 
produzir além do lucro e do ganho financeiro.

Leandro estava sentado em silêncio ao meu lado 
enquanto eu apresentava, cuidadosamente, a 
sabedoria padrão e aceitava dados sobre o sucesso 
das indústrias criativas e culturais do Reino Unido 
em 2016: mais de £85 bilhões em contribuição para 
o produto interno bruto (PIB); taxa de crescimento 
igual ao dobro da de outros setores da economia; 
5% do valor bruto adicionado (VBA), etc. Quando eu 
me sentei, Leandro se levantou e me agradeceu por 
retirar dele — o economista — a responsabilidade 
por apresentar dados estatísticos. Ele, então, me 
perguntou se a razão pela qual eu trabalho nas 
artes é para contribuir para o PIB do Reino Unido: 
“Você realiza uma peça para gerar empregos?”. 

Antes que eu tivesse a oportunidade de enrolar 
uma resposta, Leandro sugeriu que construir uma 
fábrica de armamentos ou começar uma guerra 
seriam maneiras melhores de gerar crescimento ou 
de atingir o pleno emprego e que, provavelmente, 
as artes têm um propósito diferente, bem como 
outros valores. Foi o início de um diálogo entre 
nós dois que nos levou de São Paulo ao Rio de 
Janeiro e então a Manchester e Londres, numa 
busca por outras maneiras de expressar aqueles 
outros valores, relativos. Daquela exposição gentil, 
ainda que humilhante, num auditório de São Paulo, 
resultou a criação de um projeto de pesquisa. 

Relative Values não é só a colaboração entre um 
economista brasileiro e um acadêmico de teatro 
britânico. O projeto reuniu também a Agência de 
Redes para Juventude, Redes da Maré, ambas no Rio 
de Janeiro, Contact Theatre (Contact) em Manchester, 
e Battersea Arts Centre (BAC) em Londres, para 
propor uma metodologia de pesquisa através da qual 
organizações artísticas e culturais possam produzir 
novas narrativas sobre o impacto de seu trabalho. A 
pesquisa pergunta como podemos medir e fortalecer 
práticas e políticas que maximizem o valor social e 
econômico das artes para indivíduos e a sociedade, 
particularmente em ambientes urbanos periféricos. 
Financiado pelo Conselho de Pesquisa em Artes 
e Humanidades do Reino Unido (UK’s Arts and 
Humanities Research Council - AHRC) em 2017/18, 
seu objetivo foi descobrir maneiras efetivas de gerar 
a capacidade de pequenas organizações artísticas 
de medirem seu próprio valor cultural, expresso 
em relação aos territórios nos quais operam. Este 
relatório mostra como organizações como Contact, 
BAC, Redes da Maré e a Agência oferecem mais do 
que somente um caminho de geração de emprego 
e uma contribuição ao crescimento econômico. 
Elas são essências para assegurar que os valores 
imateriais produzidos pelas indústrias criativas e 
culturais criem um mundo no qual vale a pena se viver. 

Paul Heritage, London
Maio de 2019.

1Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas  
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INTRODUÇÃO
Por duas décadas, o Reino Unido assumiu 
uma posição de pioneiro global em relação 
às políti cas para as Indústrias Criati vas 
(ICs), com uma abordagem estratégica que 
promoveu inovações tecnológicas, pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) e desenvolvimento 
urbano. Em 1997, o recentemente eleito governo 
do Parti do Trabalhista criou o Departamento 
para Cultura, Mídia e Esporte (DCMS), iniciando 
um projeto políti co-econômico centrado no 
discurso das indústrias criati vas que almejava 
renovar a competi ti vidade2 da Grã-Bretanha 
através do poder simbólico e econômico das 
artes e da mídia e suas indústrias. Conforme 
afi rmou Tony Blair, o então premiê, artes e 
cultura têm um papel central a cumprir para 
“uma nação moderna como a Grã-Bretanha”.3 

A primeira defi nição das ICs a emergir do 
DCMS enfati zava ati vidades “que se originam 
na criati vidade, habilidade e talento individuais 
e que têm potencial de gerar riqueza e 
empregos através da geração e exploração da 
propriedade intelectual”.4 Tal caracterização 
viria a defi nir caminhos subsequentes para as 
políti cas culturais e criati vas no Reino Unido, 
mas sua infl uência foi senti da a nível global.5

A políti ca do DCMS era guiada pelo conceito 
de que existe algo que se pode chamar de 
“economia criati va”. Afi rmava as metas gêmeas 
de democrati zar o acesso às artes e encorajar 
as artes como um meio de promover maior 
igualdade social.6 No entanto, considerando 
o suposto papel das indústrias criati vas de 

promover a competi ti vidade internacional 
britânica, houve, desde o início, uma ênfase 
mais forte na contribuição das ati vidades 
culturais e artí sti cas como meios de assegurar 
resultados econômicos tangíveis.7 Cunhando 
o termo “indústrias criati vas”, o governo 
que se designava como o do “Novo” Parti do 
Trabalhista (New Labour) ampliou os setores que 
anteriormente eram abarcados pelas políti cas 
artí sti cas e culturais, incluindo setores de 
tecnologia da informação (TI), meios digitais 
e jogos eletrônicos. Segundo Hesmondhalgh 
et al8, a abordagem era consistente com a 
ideia do novo governo de uma “Terceira Via”: 
políti cas culturais deveriam se basear numa 
economia mista com fi nanciamento público 
e privado, oposta à posição neoliberal de 
que a democracia social estava ultrapassada. 

Dentro desse marco, novas políti cas foram 
implementadas em relação a propriedade 
intelectual, fi nanciamento público para 
capacitação, maior acesso (através de políti cas 
de promoção de ingressos com preços 
acessíveis e entradas gráti s para museus 
fi nanciados com recursos públicos nacionais), 
parcerias criati vas, conecti vidade, etc.9 

Ao lado da popularização do discurso das 
indústrias criati vas, emergiram duas outras 
tendências importantes, conforme indicado 
por Flew:10  uma agenda de regionalização, 
que advinha em parte do reconhecimento dos 
limites de prescrições de políti cas de cima 
para baixo (top-down), e políti cas criati vas que 
reconhecessem “a peculiaridade das artes”. 

2Philip Schlesinger, ‘The creati ve economy: inventi on of a global orthodoxy’. Innovati on: The European Journal of Social 
Science Research, 2016, DOI: 10.1080/13511610.2016.1201651.
3‘Blair’s speech on the arts in full’, The Guardian, 6 March 2007, <htt ps://www.theguardian.com/politi cs/2007/mar/06/
politi csandthearts.uk1>.
4Creati ve Industries Mapping Document, (London: Department for Culture, Media and Sport, 1998).
5Paul Heritage and Leandro Valiati , ‘Economia Criati va e Disparidades: inspirações e desafi os do Cool Britain para um 
Brasil Criati vo’, (São Paulo SESC, 6, June 2018), <htt ps://www.sescsp.org.br/fi les/arti go/aaecb443/9b72/426b/8046/
78ca43978c64.pdf>.
6David Hesmondhalgh, Kate Oakley, David Lee, and Melissa Nisbet, Culture, Economy and Politi cs: the Case of New 
Labour, (London: Palgrave MacMillan, 2015).
7Schlesinger, (2016).
8Hesmondhalgh et al., (2015).
9Hesmondhalgh et al., (2015).
10Terry Flew, The Creati ve Industries: Culture and Policy, SAGE Publicati ons, November 2011, <htt ps://uk.sagepub.com/
en-gb/eur/the-creati ve-industries/book233058>.
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11Flew, (2011).
12Andy Pratt, ‘Beyond Resilience: Learning from the cultural economy’, in The Role of Art and Culture for Regional and Urban Resil-
ience, ed. by Philip Cooke and Luciana Lazzeretti, (London: Routledge, 2017).
13Department for Culture, Media and Sport, Creative Industries Economic Estimates, (London: Department for Culture, Media and 
Sport, 2016).
14Mark Banks and Justin O’Connor, ‘After the creative industries’, International Journal of Cultural Policy, 15:4 (2009) 365-73, 
doi:10.1080/10286630902989027.
15Banks and O’Connor, (2009)., p. 366
16Schlesinger, (2016).
17Department for Culture, Media and Sport, Creative Industries Mapping Document, (London: Department for Culture, Media and 
Sport, 2001).
18Peter Higgs, Stuart Cunningham, and Hasan Bakhshi, Beyond the creative industries: Mapping the creative economy in the United 
Kingdom, (NESTA, February 2008), <https://media.nesta.org.uk/documents/beyond_the_creative_industries.pdf>.
19‘Economic Well-Being’, in OECD Framework for Statistics on the Distribution of Household Income, Consumption and Wealth. (Par-
is: OECD Publishing, 2013), pp. 25-38.
20The World Bank Group Goals: End Extreme Poverty and Promote Shared Prosperity (2013). Accessible here: <https://www.world-
bank.org/content/dam/Worldbank/document/WB-goals2013.pdf>. 

A crise financeira global de 2008 e a longa 
recessão enfrentada pelo Reino Unido na 
sequência, no entanto, afetaram diretamente as 
políticas para as indústrias criativas, ao final do 
governo do “Novo” Partido Trabalhista. Cortes 
nas despesas governamentais se refletiram em 
menor gasto com os setores criativos, levando 
à extinção das Agências de Desenvolvimento 
Regionais e do Conselho Cinematográfico 
do Reino Unido e a reduções de 29,6% no 
financiamento do DCMS e de 16% nos 
orçamentos culturais de governos locais.11,12  
Pratt ressalta que, apesar da recessão, as ICs se 
mantiveram firmes, mantendo seu crescimento 
e suas taxas de emprego e sendo inclusive 
consideradas motores de economias locais.

De acordo com o DCMS, entre 1997 e 2014 o 
valor bruto adicionado (VBA) das ICs cresceu 
6% a cada ano, enquanto o conjunto da 
economia britânica cresceu 4,3%. Em 2015, um 
de cada dezessete (5,5%) empregos do Reino 
Unido estavam nas ICs.13 Não obstante, essas 
estatísticas econômicas que cada vez mais eram 
usadas para evidenciar que essas indústrias 
prosperavam não mostram a inquietação 
percebida no setor cultural frente às políticas 
que estavam sendo implementadas, bem 
como sua consternação frente à abordagem 
adotada para os segmentos “menos lucrativos” 
das indústrias culturais e criativas.14 De um 
marco amorfo de políticas à “utopização do 
trabalho criativo”,15 o conceito de IC levou a 
uma série de problemas, um dos quais é central 
para a presente pesquisa: a subordinação 
do valor cultural ao valor econômico.16 

Uma das principais preocupações do setor é 

que, enquanto investimentos na economia 
criativa geraram crescimento em termos de PIB, 
emprego, salários e ganhos com exportação,17 

,18 o impacto das ICs nas características 
convencionais do desenvolvimento 
socioeconômico, tais como bem-estar humano, 
inclusão social e diversidade não foram tão bem 
evidenciados ou contabilizados em avaliações. 
De maneira a desenvolver métricas capazes 
de capturar esses aspectos do impacto dos 
setores criativos, é necessário abrir os conceitos 
por trás de variáveis socioeconômicas.

Partido de uma perspectiva econômica 
desenvolvida pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), o bem-estar humano corresponde 
a um conjunto de necessidades que devem 
ser atendidas para que indivíduos tenham a 
oportunidade de perseguir seus objetivos, 
prosperarem e se sentirem satisfeitos com suas 
vidas. Exemplos de componentes do bem-estar 
econômico incluem educação, saúde, habitação, 
lazer, controle sobre recursos, conexões 
sociais, engajamento cívico, qualidade do meio 
ambiente e segurança.19 Em termos de bem-
estar individual, quanto mais acesso uma pessoa 
tiver a eles, melhor. A inclusão social nos leva 
de uma abordagem individual a uma social: ela é 
entendida como o aprimoramento das condições 
sob as quais grupos desfavorecidos participam 
de processos decisórios na sociedade, de 
modo que haja igualdade de oportunidades. 
Reconhece-se que certos grupos são excluídos 
e marginalizados de estruturas de poder devido 
à sua identidade, seja em termos de “raça”, 
gênero, condição econômica, sexualidade e/
ou outras características.20 A inclusão social é 
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21‘Diversity Defined’, Greater Good Magazine, (University of California, Berkeley: Greater Good Science Center), <https://
greatergood.berkeley.edu/topic/diversity/definition>.
22IPPR Commission on Economic Justice, Prosperity and Justice: A plan for the New Economy, (Oxford: Polity, 2018).
23Department for Culture, Media and Sport, ‘National Statistics Socio-Economic Classification/NS-SEC 1-4’, in Creative 
Industries Economic Estimates, (London: Department for Culture, Media and Sport, 2016). 
24Confederation of British Industry, The Creative Nation: A Growth Strategy for the UK’s Creative Industries, London, 
2014.
25Joseph Stiglitz, Amartya Sen, and Jean Paul Fitoussi, Report by the Commission on the Measurement of Economic Per-
formance and Social Progress, (2009),  <http://library.bsl.org.au/jspui/bitstream/1/1267/1/Measurement_of_econom-
ic_performance_and_social_progress.pdf>.
26Geoffrey Crossick and Patrycja Kaszynska, Understanding the Value of Arts and Culture: The Arts and Humanities Re-
search Council Project, (Swindon: AHRC, 2016).

considerada crucial para o desenvolvimento 
sustentável, não somente por razões sociais e 
políticas, mas também econômicas: estabelecer 
oportunidades iguais para esses grupos 
produzirá impactos positivos em áreas que 
estimulam o crescimento econômico geral, tais 
como participação na força de trabalho, nível 
educacional e produtividade. A diversidade 
está diretamente relacionada à promoção da 
inclusão social e pode ser definida como o 
reconhecimento e a apreciação da diferença 
em várias áreas da sociedade, estimulando que 
ela não seja só respeitada, mas abraçada. A 
diversidade pode se relacionar a gênero, “raça”, 
etnia, religião e/ou outras características, sendo 
significativa como um motor para a inovação 
cultural e econômica, bem como para a vitalidade 
social.21 Essas definições são pontos de partida 
distintos de fatores como a contribuição para o 
PIB para determinar quais tipos de indicadores 
devem ser capturados para identificar as 
variáveis do impacto socioeconômico das ICs.  

Se usarmos a redução de desigualdades como 
uma medida de valor, torna-se mais aparente a 
debilidade inerente às ICs do Reino Unido.22 Em 
2015, trabalhadores reconhecidos oficialmente 
como de origem africana ou de outras minorias 
étnicas ocupavam somente 11,4% dos 
empregos nas ICs, um nível similar ou menor 
ao da participação de pessoas desse grupo na 
força de trabalho total do Reino Unido; e 91,8% 
das ocupações eram realizadas por pessoas de 
grupos socioeconômicos mais favorecidos.23,24  
Tal cenário sugere que a abordagem de políticas 
focada em produtividade é insuficiente 
para promover desenvolvimento social 
dentro do setor, e que pesquisas sobre esse 
direcionamento das políticas se concentrou 
em métricas inadequadas ou inapropriadas. 
O poder de transformação social das ICs mais 
intimamente associado à produção cultural 
e artística foi deixado de lado no âmbito das 

formas de mensuração usadas na narrativa 
sobre o impacto da economia criativa. Para 
mensurá-los consistentemente, os impactos 
multidimensionais produzidos por atividades 
artísticas e culturais requerem uma abordagem 
interdisciplinar e objetiva, e o foco em 
crescimento impediu que se os enxergasse 
como um elemento central da produtividade 
do setor. O reconhecimento dessa inadequação 
levou à resistência, em partes do setor cultural, 
ao marco econômico como uma forma de valorar 
o trabalho cultural. Aqui, o setor cultural está 
afinado com um reconhecimento mais amplo 
da insuficiência de uma abordagem clássica 
baseada no PIB para a produção de dados 
úteis sobre benefícios sociais ou qualidade de 
vida (ver, por exemplo, o Relatório de 2009 
da Comissão Fitoussi ao Governo Francês). 
25 Assim, o projeto Relative Values busca 
tratar dessa inadequação e contribuir para 
superar essa lacuna dentro do setor cultural.

Pesquisas recentes tentaram identificar o 
impacto das ICs usando abordagens mais 
amplas que aquelas somente baseadas em 
crescimento e produtividade, como por 
exemplo o “Projeto Valor Cultural” (Cultural 
Value Project) do AHRC, o “Estudo sobre o papel 
civil de organizações artísticas” (Inquiry into the 
Civic Role of Arts Organisations), da Fundação 
Calouste Gulbenkian e a pesquisa “Participando” 
(Taking Part) do DCMS. O Projeto Valor Cultural, 
por exemplo, reconheceu a existência tanto 
de impactos intrínsecos como econômicos das 
ICs, e trabalhou para identificar metodologias 
para mensurá-los. Um obstáculo foi o uso de 
instrumentos de valoração e que buscam medir 
a “disposição a pagar” para mensurar os valores 
não-comerciais das artes e da cultura, numa 
tentativa de valoração monetária de resultados 
não-comerciais. O relatório26 inclusive citou 
alguns dos problemas desses métodos — tais 
como as limitações para medir o valor intrínseco 
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decorrentes do uso de uma teoria utilitarista 
(baseada em preferências individuais)27— mas 
também declarou que o desenvolvimento dessas 
medidas era importante. Mesmo se houvesse um 
entendimento aprimorado e mais abrangente 
dos impactos das ICs, ele quase certamente 
continuaria a ser incapaz de influenciar 
políticas a menos que desenvolvesse uma base 
econômica.28 Com efeito, essas perspectivas 
mais abrangentes citadas acima não foram 
determinantes para decisões políticas. O Projeto 
Valor Cultural representou um passo adiante em 
relação a usar somente o PIB e a produtividade 
como indicadores, mas suas limitações 
foram evidentes em relação aos diagnósticos 
oferecidos pelos outros relatórios supracitados. 

As metodologias que o projeto Relative Values 
experimentou evoluíram da ideia de que 
uma narrativa econômica é importante para 
o entendimento do valor criativo e buscou 
mostrar caminhos pelos quais essas narrativas 
podem influenciar decisões políticas. A 
pesquisa reconhece a necessidade de elaborar 
instrumentos de pesquisa que busquem 
preservar uma narrativa social dentro de medidas 
de base econômica. De maneira a contribuir 
para os debates sobre valor cultural, buscamos 
criar um exemplo desse tipo de instrumento. 

Para entender a capacidade de métricas de 
capturar os impactos das ICs, é importante 
identificar quais indústrias estão envolvidas 
em definições oficiais do setor de ICs e definir 
suas características. Seguindo o modelo de 
classificação do DCMS, as ICs são “aquelas 
que dependem da criatividade, do talento e da 
habilidade e que têm potencial de gerar renda 
e emprego a partir de propriedade intelectual”.  
29 Dentro dessa categoria estão incluídas treze 
indústrias: publicidade, arquitetura, mercados 
de arte e de antiguidades, artesanato, design, 
moda, cinema e audiovisual, música, artes 
cênicas, editorial, software, televisão e rádio, 

e jogos eletrônicos. Evidentemente, um único 
conjunto de indicadores é insuficiente para 
medir a ampla gama de impactos ou o amplo 
espectro de atividades de todos esses setores, 
cada um com diferentes escalas de produção 
criativa. A gigante da produção de música 
Sony coexiste, dentro do setor de ICs, com 
um ceramista local; o colosso dos videogames 
Nintendo é considerado ao lado de uma 
professora de dança lecionando em seu próprio 
estúdio. Cada um tem acesso a uma escala 
diferente de recursos. Algumas organizações 
artísticas são subsidiadas pelo governo, pela 
União Europeia e/ou por filantropos; outros são 
tocados por artistas independentes ou grupos 
amadores que desenvolvem seus projetos 
artísticos sem uma fonte de financiamento 
estável ou qualquer garantia de um fluxo 
contínuo de renda. É, portanto, um setor 
heterogêneo cujos impactos não podem ser 
reduzidos a uma única perspectiva ou a um 
único conjunto de métricas. Ainda que uma 
abordagem baseada em produtividade possa 
capturar o poder transformador de algumas 
indústrias (como videogames ou moda), ela 
estaria longe de ser a melhor métrica para 
outras que promovem benefícios sociais que 
vão além dos supostos ganhos de produtividade. 

Considerando o papel das artes no 
desenvolvimento de locais sujeitos a múltiplos 
fatores de estresse (tais como pobreza e 
desemprego, estigma social, exposição a ou 
percepção de ameaça de crime e violência, 
incluindo contra mulheres e crianças), a 
abordagem de produtividade falha em capturar 
os benefícios gerados em comunidades 
marginalizadas por recursos que são acessíveis 
em áreas urbanas centrais. Kate Oakley sugeriu 
que pode ser a presença (ou ausência) de ativos 
artísticos discretos que diferenciam bairros que, 
de resto, têm condições econômicas similares 
quando medidas a partir de uma gama mais 
ampla de indicadores sociais.30 Ela defende que 

27A teoria utilitarista pressupõe que os benefícios (como bem-estar, prazer ou satisfação) que um indivíduo ganha de 
um bem ou serviço não podem ser medidos numericamente, mas é possível deduzir “preferências reveladas” através de 
medidas alternativas, tais como as escolhas que um consumidor individual faz entre um bem/serviço ou outro, ou quanto 
ele está disposto a pagar.
28Crossick and Kaszynska, (2016), p. 139.
29DCMS, (2016).
30Kate Oakley, Creating Space: A Re-evaluation of the Role of Culture in Regeneration, (Swindon: Arts and Humanities 
Research Council, 2015).
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“o dividendo artístico”31,32  que flui de iniciativas 
culturais de base comunitária está provavelmente 
associado a um desenvolvimento local mais 
balanceado que aquele oriundo da narrativa 
de regeneração baseada no crescimento 
econômico. Crossick e Kaszynska apontam para 
pesquisas norte-americanas que sugerem que, 
enquanto indústrias artísticas comerciais (ex. 
cinema, música e indústrias baseadas em design) 
emergem fortemente associadas à gentrificação 
em áreas urbanas vivenciando transformações 
aceleradas, os bairros que equilibram iniciativas 
com e sem fins lucrativos (empresas de 
artes visuais e cênicas, museus, escolas de 
belas artes), estão associados a crescimento 
lento e estável.33 Eles também ressaltam as 
descobertas do “Projeto Impacto Social das 
Artes” (Social Impact of the Arts Project –SIAP) 
da Universidade da Pensilvânia, que apontam, 
com ressalvas, à habilidade das artes de mitigar 
o impacto de desigualdades econômicas sobre 
comunidades de baixa renda.34 Por exemplo, 
o trabalho mais recente de pesquisadores da 
mesma instituição inclui um estudo sobre a 
relação entre engajamento cultural e bem-estar 
social em distritos de Nova Iorque. Conclusões 
preliminares sugerem que, ainda que recursos 
criativos estejam desigualmente distribuídos em 
favor de bairros de alta renda, áreas de baixa renda 
apresentam a correlação mais forte entre cultura 
e as múltiplas dimensões do bem-estar social.

Nesse contexto, sugerimos que organizações 
artísticas atuando em territórios que estão 
além do alcance de medidas estatísticas 
convencionais sobre indústrias culturais e 
criativas precisam, urgentemente, gerar dados 
confiáveis demonstrando como atingem suas 

metas e a diferença que fazem nas comunidades 
às quais servem. O relatório de Crossick e 
Kaszynska afirma que a ausência de “dados 
padrão ricos e granulares”,35 como os disponíveis 
nos EUA, representa um desafio para pesquisas 
que buscam demonstrar o valor duradouro de 
atividades artísticas participativas de pequena 
escala no Reino Unido e em outros países. A 
pesquisa Relative Values aventa que há um valor 
particular a ser extraído do aprimoramento da 
capacidade de organizações artísticas baseadas 
em territórios periféricos de identificar, calibrar e 
defender o “dividendo artístico” como um recurso 
quantificável, em prol do desenvolvimento 
de suas próprias comunidades. Construir uma 
metodologia de pesquisa com esse objetivo 
estaria fora da área principal de competência 
de uma organização artística individual, mas é 
algo que pode ser feito com uma colaboração 
efetiva que assegure que a pesquisa seja 
feita de maneira a melhorar sua prática.  

A teoria econômica do valor começa com “A 
Riqueza das Nações” de Adam Smith,36 obra 
que distinguiu o “valor de uso” (definido como 
o poder de satisfazer desejos humanos) do 
“valor de troca” (a quantidade que outros bens e 
serviços que alguém estaria disposto a oferecer 
de maneira a adquirir um bem ou serviço 
específico). Smith, e posteriormente David 
Ricardo37 e Karl Marx,38 formularam teorias nas 
quais o valor de um produto está correlacionado 
aos seus custos de produção, baseados em 
insumos e trabalho. No entanto, ao final do 
século XIX, a teoria marginalista substituiu a 
teoria do valor baseada em custos de produção, 
propondo que o valor estaria, ao invés disso, 
baseado na utilidade individual, que foi definida 

31Ann Markusen and David King, The Artistic Dividend. The Arts’ Hidden Contributions to Regional Development, (Min-
neapolis: Humphrey Institute of Urban Affairs, 2003),  <http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic233886.files/April_8/ 
Markusen_Artistic.pdf>.
32Darren Henley, The Arts Dividend: Why Investment in Culture Pays, (London: Elliott & Thompson, 2016). 
33Carl Grodach, Nicole Foster, and James Murdoch III, ‘Gentrification and the Artistic Dividend: The Role of the Arts in 
Neighbourhood Change’, (Washington DC: NEA, 2014), in Crossick and Kaszynska, (2016), p. 80.
34Crossick and Kaszynska, (2016), pp. 38-39.
35Crossick and Kaszyncka, (2016), p. 80.
36Adam Smith, ([1776] 1977), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ed. By Edwin Cannan, 
(Chicago: University of Chicago Press), p. 1146.
37David Ricardo ([1817] 1996), The Principles of Political Economy and Taxation (New York: Dover Publications Inc.), p. 
320.
38Karl Marx, ([1867] 2011) Capital: v.1: A Critique of Political Economy, ed. By Friedrich Engels, (New York: Dover Pub-
lications Inc.), p. 880.
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por Jean Baptiste-Say39 como “a capacidade de 
certas coisas de satisfazer certos desejos (não 
somente necessidades) da humanidade”.40 Essa 
teoria foi hegemônica até o desenvolvimento 
da macroeconomia por John Maynard Keynes 
no início dos anos 1930, que levou à criação do 
PIB como indicador de todas as coisas de valor, 
sejam objetos de necessidade ou de desejo, 
que um país produz. Desde então, o PIB se 
estabeleceu quase universalmente como uma 
medida substituta para o bem-estar nacional.41

A utilização do PIB como um indicador de bem-
estar foi duramente criticada por economistas 
e outros profissionais. As limitações do uso 
de indicadores agregados como ele, como 
uma forma de medir o bem-estar, foram 
articuladas desde os anos 1930 e levaram 
a várias tentativas de criar indicadores mais 
adequados para medir o bem-estar (ver OCDE).  
42 A crítica mais recorrente foi a de que o PIB 
inclui atividades que produzem externalidades 
negativas (o impacto indireto de uma transação 
sobre outras pessoas, seja na sociedade ou no 
meio ambiente),43 ou que buscam consertá-las, 
enquanto falha em incorporar certas atividades 
como o lazer. Além disso, críticos rejeitam 
a agregação de preferências e utilidades 
individuais numa tentativa de criar uma medida 
do bem-estar nacional, já que a maneira na qual 
recursos se transformam em bem-estar difere 
de pessoa para pessoa. Chama-se, portanto, a 
tirar a ênfase da produção econômica e colocá-
la sobre o bem-estar dos cidadãos. Finalmente, 
autores questionaram a capacidade de um 
único indicador como o PIB de capturar todas 
as múltiplas dimensões do bem-estar, que 
depende de uma série de bens e direitos aos 
quais todos os indivíduos deveriam ter acesso 

para uma vida coletiva e de alta qualidade. 
Entre essas muitas dimensões estão saúde, 
educação, segurança (econômica e física), 
trabalho, atividades pessoais, participação 
na vida política, conexões sociais, condições 
ambientais, e padrão de vida material.44

Relative Values, portanto, é uma metodologia 
experimental que busca encarar o desafio de 
construir um instrumento prático, moldado a 
partir de uma abordagem multidisciplinar, capaz 
de oferecer uma narrativa de impacto mais ampla 
a organizações artísticas atuando em territórios 
sujeitos e múltiplos fatores de estresse. De 
maneira a contribuir para o processo de tornar 
mais visíveis os impactos multidimensionais 
de atividades artísticas e culturais na 
economia contemporânea, esse conjunto 
de ferramentas propõe uma combinação de 
indicadores quantitativos e não-monetários 
para refletir os níveis de desenvolvimento 
socioeconômico relacionados ao bem-
estar. Para esse fim, elabora novos índices 
compósitos com vistas a capturar impactos 
de desenvolvimento socioeconômico como 
diversidade cultural, capital social, disseminação 
de recursos econômicos, exercício de agência 
individual, transformações significativas, 
engajamento cultural, e habilidades criativas. 

Apesar de estudos da literatura especializada 
tentaram tratar de medir o valor gerado por 
práticas culturais, eles estão ou conectados 
demais à dimensão simbólica ou focados 
demais em índices monetários. Trazendo 
organizações parceiras para dentro do 
processo de criar uma nova metodologia, nós 
visamos desenvolver uma ferramenta útil e 
realista que possa tratar de questões como: 

39Jean-Baptiste Say, ([1803]1880), A Treatise on Political Economy, ed. by C.C. Biddle, 4th edn, (Philadelphia: Claxton, 
Remsen & Haffelfinger), in Florence Jany-Catrice and Dominique Méda, ‘Well-being and the Wealth of Nations: How are 
They to Be Defined?’, Review of Political Economy, 25:3 (2013), 444-460.
40David Throsby, Economics and Culture, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).
41Jany-Catrice and Méda, 444-460.
42Organisation for Economic Co-operation and Development, ‘Economic Well-Being’, in OECD Framework for Statistics 
on the Distribution of Household Income, Consumption and Wealth, (Paris: OECD Publishing,2013), pp. 25-38.
43Um exemplo de tais consequências é citado no relatório da Comissão Fitoussi (2009), que nota que congestionamen-
tos no trânsito, ao aumentar o gasto dos motoristas com gasolina, geram um aumento no PIB, e são, portanto, registra-
dos em medidas econômicas como crescimento positivo; apesar de que eles obviamente geram um impacto inequivoca-
mente negativo na qualidade de vida dos cidadãos, através de tempo perdido, estresse e poluição do ar.
44Stiglitz, Sen, and Fitoussi, (2009).
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A parti r de uma abordagem híbrida, buscamos 
desenvolver indicadores numéricos mais 
adequados e complexos que possam retratar 
a realidade dos impactos gerados por cada 
organização. Como mencionado acima, a 
popularização da dimensão econômica do 
discurso da economia criati va criou um 
desconforto entre trabalhadores artí sti cos 

e culturais.45 Nossa proposta, assim, é 
trabalhar com organizações artí sti cas 
para elaborar indicadores numéricos para 
variáveis de bem-estar, oferecendo uma 
abordagem mais complexa e baseada no 
social para questões econômicas tradicionais. 

45Hesmondhalgh et al, (2015).
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RELATIVE VALUES: UM MODELO
Financiado pelo Conselho de Pesquisa em 
Artes e Humanidades do Reino Unido (AHRC), 
Relative Values (2017-19) foi um projeto de 
pesquisa realizado por People’s Palace Projects 
em parceria com o Núcleo de Estudos em 
Economia Criativa e da Cultura (NECCULT) 
da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. O objetivo do projeto foi desenvolver 
um sistema de indicadores que permitam que 
organizações artísticas identifiquem, avaliem 
e narrem os impactos socioeconômicos 
multidimensionais de seu trabalho. 

Ao invés de focar em resultados econômicos e 
renda, os indicadores foram formulados para 
capturar o impacto de atividade artística em 
diferentes níveis individuais, organizacionais 
e sociais, (com um foco no desenvolvimento 
local, frequentemente descrito aqui 
como “desenvolvimento territorial”).46  

A metodologia do projeto foi desenvolvida 
numa parceria estreita com quatro organizações 
artísticas de destaque que trabalham em 
diversos contextos de carência social e 
econômica: Agência de Redes para Juventude, 
47 e Redes da Maré,48 ambas no Rio de Janeiro, 
o Contact Theatre (Contact) em Manchester49, 
e o Battersea Arts Centre (BAC)50 em Londres. 
Buscamos explorar maneiras de ajudar essas 
organizações e outras similares a contribuírem 
significativamente para o entendimento do 
valor social e econômico de iniciativas artísticas 
e culturais, descobrindo evidências relevantes 
sobre seus contextos locais e “hiper-locais”. 

O objetivo foi, e segue sendo, desenvolver 
métricas coerentes e consistentes que 
produzam dados comparáveis que tenham um 
poder explicativo significativo, ao passo que 
mantêm uma narrativa que corresponde tanto 
a perspectivas culturais como econômicas.  

O projeto tenta introduzir novas narrativas 
à lógica da avaliação de impacto através da 
definição do desenvolvimento econômico como 
a ampliação do bem-estar social e individual. 
É um conceito diretamente relacionado a 
métricas econômicas que retratam aspectos 
holísticos do desenvolvimento, além do 
crescimento e do PIB, sem abandonar a lógica 
econômica na construção de seus instrumentos. 

 

Organizações parceiras

Ainda que o setor de artes subsidiadas no Reino 
Unido tenha historicamente resistido à ideia de 
uma abordagem quantitativa unificada para a 
avaliação de impacto (especialmente uma que 
fosse baseada em medidas de produtividade), ele 
esteve por muitos anos envolvido em debates 
sobre a necessidade de descrever e entender 
os impactos sociais das artes. No Brasil, um 
movimento distinto em direção à valoração 
e a captação do valor do desenvolvimento de 
recursos artísticos e culturais foi sinalizado 
pelo Ministério da Cultura de 2003 em diante, 
através de uma série de políticas conhecida 
como Cultura Viva.51,52 Desde 2012, a People’s 

46Esta pesquisa utiliza a ideia de “território” por várias razões. Conceitualmente, “território” indica um lugar com atributos 
físicos e sociais, sintetizando as identidades de todos aqueles que habitam dentro de seus limites geográficos. Pensar so-
bre desenvolvimento a partir dessa perspectiva implica considerar as necessidades e capacidades de um território espe-
cífico, usando uma abordagem “debaixo para cima”. O conceito de “território”, com efeito, foi explorado especificamente 
pelo Projeto Agência, operacionalizado por três das quatro organizações aqui estudadas (A Agência, BAC e Contact), 
sendo também um dos cinco eixos que as Redes da Maré (responsável pelo CAM) usam para estruturar seu trabalho.
47<http://agenciarj.org/>.
48<https://www.redesdamare.org.br/br/info/3/centro-de-artes-da-mare>.
49<https://contactmcr.com/>.
50<https://www.bac.org.uk/>.
51<http://culturaviva.gov.br/> 
52Célio Turino, The Point of Culture: Brazil Turned Upside Down, ed. by Paul Heritage and Rosie Hunter with Poppy 
Spowage, (London: Calouste Gulbenkian Foundation, 2013, 2nd ed. 2018).
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Palace Projects (PPP) produziu um programa 
de intercâmbio, ainda em andamento, para 
permitir que elaboradores de políticas e 
organizações artísticas aprendessem uns com 
os outros sobre o valor social das artes para 
reduzir desigualdades, sustentar comunidades 
e transformar vidas individuais. Uma pesquisa 
terminada em 2018 detalhou estudos de caso 
de intercâmbios culturais entre organizações 
culturais britânicas e brasileiras que levaram 
a inovações significativas em práticas de 
transformação social de cunho artístico.53 
No projeto Relative Values, estabeleceu-se 
parcerias com quatro organizações artísticas 
que declaram seu propósito transformador para 
testar uma grande diversidade de programas 
realizados em diferentes contextos sociais, 
culturais e econômicos. Ao mesmo tempo que 
a metodologia de pesquisa cria indicadores 
numéricos, ela também busca tirar a discussão 
sobre o valor da cultura das mãos de instituições 
avaliadoras em prol da uma estimativa mais ampla 
sobre o impacto de cada organização e sobre a 
capacidade de todas elas de transformar seus 
territórios locais, com vistas a produzir benefícios 
tanto para indivíduos como para comunidades. 

Para os propósitos desta pesquisa, entende-se 
por impacto os efeitos positivos produzidos 
num agente econômico individual, num 
grupo social e/ou num território através do 
consumo e produção de práticas artísticas e 
culturais. Impactos podem ser diretos, indiretos, 
previstos ou imprevistos (nesse caso, podem 
ser considerados uma externalidade); eles 
podem ser medidos por asserções diretas 
(indicadores objetivos sobre uma transformação 
individual ou territorial) ou indiretas 
(mudanças na estrutura de valores sociais 
estabelecidos a partir de micro-ações ou ações 
individuais, nesse caso também consideradas 
externalidades). Indicar ou mensurar esse 

impacto54 é uma maneira de estabelecer uma 
narrativa mais matizada sobre a importância do 
tecido cultural para o desenvolvimento social.

O conceito de desenvolvimento é entendido, no 
âmbito desta pesquisa, como uma combinação 
de bem-estar econômico individual (por exemplo, 
acesso, graus de liberdade para fazer decisões 
autônomas e exercê-las, e renda de trabalho 
artístico-cultural), coesão social e emancipação 
política, inclusão social (em termos de “raça”, 
gênero e de identidades minoritárias), capacidade 
de agência individual, e sustentabilidade. 
Impactos e desenvolvimentos são considerados 
conceitos multidimensionais e evolucionários, 
correspondendo a valores culturais particulares. 

As quatro organizações artísticas participantes 
foram escolhidas por seus diferentes modos 
de trabalhar em contextos urbanos. Duas delas 
concentram a execução de seu projeto nas 
suas imediações (BAC em Londres e o Centro 
de Artes da Maré (CAM) no Rio de Janeiro), 
enquanto que as outras duas tocam projetos 
que atravessam as cidades em que operam (a 
Agência no Rio e o Contact em Manchester): 

• O BAC está sediado numa localização 
abastada e central em Londres, cercada por 
áreas com índices sociais muito inferiores à 
média nacional.55 Sendo uma Organização do 
Portfólio Nacional do Conselho das Artes da 
Inglaterra (Arts Council England - ACE), o BAC 
produz e recebe peças de teatro e shows de 
música, propõe projetos criativos e conduz 
programas participativos para todas as idades. 

• O CAM é um centro de artes baseado no 
Complexo da Maré, no Rio, uma conglomeração 
de dezesseis favelas onde moram mais de 
140 mil pessoas, com altos níveis de violência 
e carência socioeconômica. Estabelecido 
e administrado pelas Redes da Maré, sua 

53A Arte do Intercâmbio Cultural, ed. por Paul Heritage e Ilana Strozenberg, (Rio de Janeiro: Editora Circuito, 2018); The 
Art of Cultural Exchange, ed. por Paul Heritage e Ilana Strozenberg, (Wilmington, DE: Vernon Press, 2019).
54É importante notar que, nas ciências sociais mais amplamente consideradas, estudos longitudinais são mais comumente 
usados para medir impacto (entendido como uma mudança efetiva na realidade social). Devido ao objetivo de pesquisa, 
prazos e bases teóricas deste projeto, utilizou-se um entendimento mais próximo da visão econômica sobre impacto. 
55Em 2014, no distrito de Latchmere, onde o Battersea Arts Centre está sediado, 36,3% de todas as crianças viviam em 
“famílias de baixa renda”, comparado com uma proporção de 20% para todo o RU.  In London Datastore, Children in 
Poverty, Borough e Ward, <https://data.london.gov.uk/dataset/children-poverty-borough>, [Acesso 6 out 2018]. 
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sede alberga uma companhia de dança 
contemporânea internacional (Lia Rodrigues 
Companhia de Dança) e recebe exposições 
e programas artísticos multidisciplinares e 
educativos para crianças, jovens e adultos. 

• A Agência é uma organização artística 
baseada em projetos que realiza atividades 
em locações parceiras, que vão desde 
centros municipais de artes e igrejas até 
casas em áreas periféricas do Rio. O projeto 
foi implementado em mais de quarenta 
comunidades nos últimos oito anos. Seu 
carro-chefe é um projeto baseado numa 
metodologia criativa original para apoiar 
jovens a desenvolverem e executarem 
projetos de empreendedorismo social visando 
o benefício de suas próprias comunidades. 
A People’s Palace Projects trabalhou com a 
Agência, Contact e BAC na adaptação e 
execução da metodologia da Agência em 
Londres e em Manchester (esse projeto será 
chamado de Agência RU ao longo do texto). 

• O Contact é uma organização baseada numa 
sede, um teatro, mas que executa atividades 
ao redor de Manchester, especialmente em 
áreas com altos índices de carência social. 
Sendo, assim como o BAC, uma organização 
do Portfólio Nacional do ACE, Contact é uma 
liderança entre as organizações artísticas 
britânicas em relação ao trabalho com e 
para jovens. A estrutura decisória do teatro 
se dá de maneira a assegurar que pessoas 
com menos de vinte e nove anos participem 

plenamente da elaboração e realização de 
suas atividades em todos os níveis, incluindo 
como membros do conselho de curadores. 

As organizações britânicas estão baseadas nas 
duas cidades com a maior concentração de 
conglomerados (clusters) criativos no país, ainda 
que operem de maneira bastante diferente dos 
negócios da economia criativa convencional 
que normalmente são atraídos a essas áreas 
(que estão mais focados em crescimento 
e inovação em produtos ou serviços).

Apesar de as atividades das quatro organizações 
que moldaram a metodologia Relative Values se 
baseiam em histórias individuais com práticas 
únicas, elas compartilham um conjunto de 
características importantes. Cada uma delas 
colaborou56 de diversas maneiras na troca 
de conhecimento e de valores que estão se 
tornando centrais para o desenvolvimento 
do trabalho social em artes no Reino Unido 
e no Brasil. Esses intercâmbios, por sua vez, 
compartilham um foco no desenvolvimento 
territorial (construção de lugares/placemaking) e 
uma busca por inovação através da colaboração 
com organizações e profissionais de diferentes 
especialidades além das disciplinas artísticas. O 
legado dessa cooperação forneceu uma forte base 
para o diálogo que foi mantido entre as quatro 
organizações ao longo do desenvolvimento e 
experimentação da metodologia Relative Values.

 

56A Agência, Contact e BAC são parceiros da PPP no projeto A Agência RU, um projeto criado no Reino Unido através de 
um intercâmbio internacional que apoia jovens a executarem empreendimentos sociais em suas próprias comunidades. 
A Agência RU se baseia na metodologia criada no Brasil por Marcus Vinícius Faustini, fundador da Agência no Rio de 
Janeiro. O CAM sediou visitas das duas organizações britânicas e é parte da uma rede local de organizações artísticas 
do Rio com a Agência. 
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METODOLOGIA
Estrutura da pesquisa

A metodologia Relati ve Values combinou métodos de pesquisa quanti tati vos (estatí sti cos) 
e qualitati vos, envolvendo a parti cipação direta e ati va das organizações parceiras. 
Do lado quanti tati vo, representantes das quatro organizações trabalharam com a 
equipe de pesquisa para defi nir um conjunto de indicadores que moldaram os dados 
dos questi onários aplicados aos parti cipantes e públicos das organizações. Entrevistas 
semiestruturadas (qualitati vas) foram uti lizadas para informar e mati zar a análise. 

O processo de pesquisa estruturou-se da seguinte maneira:

A coleta de dados trabalhou em três eixos: 

O Eixo Um coletou dados secundários abertos para indicadores socioeconômicos 
para caracterizar cada território. 

O Eixo Dois coletou informações sobre cada uma das quatro organizações através 
de questi onários.

O Eixo Três consisti u numa pesquisa de parti cipantes sobre projetos ou programas 
conduzidos por cada uma das quatro organizações, através de questi onários de 
aproximadamente quarenta perguntas. As organizações ti veram entre duas e quatro 
semanas para aplicar o questi onário a cem parti cipantes. 

Eixo

Eixo

Eixo

01
02
03
57Para este estudo, usamos uma revisão bibliográfi ca narrati va/tradicional, selecionando, lendo criti camente e resumindo 
literatura sobre os tópicos abordados. Usamos principalmente o que se conhece como “literatura cinza”: materiais pub-
licados não-formalmente (fora do escopo da academia ou não revisados por pares) tais como relatórios técnicos, teses, 
documentos de trabalho, publicações de ONGs e de think tanks. 
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Sistema de indicadores
Para medir os efeitos e característi cas das 
ati vidades de cada uma das quatro organizações 
artí sti cas, nós as entendemos como agentes que 
podem afetar a realidade dos indivíduos com os 
quais elas interagem, direta e indiretamente, 
através de seus projetos. 

Um sistema de indicadores oferece uma 
ferramenta úti l para entender fenômenos 
sociais complexos que requerem análise de 
dados heterogêneos. Indicadores estabelecem 
maneiras de mensurar aspectos inter-
relacionados da vida coti diana das pessoas, 
fornecendo dados quanti tati vos (tais como 
estatí sti cas) sobre aspectos relevantes da 
realidade social. Tais sistemas são formados 
através de um processo que pode ser resumido 
em quatro passos: 

1. Identi fi car um tema social parti cular de 
interesse (conceito abstrato).

2. Derivar um conjunto de dimensões 
diferentes observadas dentro do tema 
de interesse, ou maneiras diferentes de 
interpretar operacionalmente o conceito 
abstrato. 

3. Identi fi car dados relacionados. 

4. Construir indicadores para fornecer uma 
análise dos dados a parti r da perspecti va 
através da qual o conceito é entendido.

Em resumo, podemos entender os indicadores 
como uma ferramenta para sistemati zar na 
forma de números informações obti das na 
realidade. 

Na pesquisa, indivíduos parti cipando de 
iniciati vas e projetos de cada organização 
responderam a um conjunto de perguntas que, 
então, foram ponderadas consistentemente, 
analisadas e converti das para indicadores 
numéricos, conforme representado no diagrama 
de fl uxo abaixo: 

O sistema de indicadores Relati ve Values tem 
três eixos interconectados, buscando capturar 
diferentes aspectos relacionados às práti cas e 
resultados de cada organização: (i) Contexto, 
(ii) Atuação das organizações, e (iii) Impacto. O 
primeiro e o segundo eixo têm um propósito 
mais descriti vo, apresentando as característi cas 
e vulnerabilidades do território onde a 
organização executa seus projetos, bem como 

o perfi l da organização em termos de ti po e 
capacidade de produção cultural e ação social. 
O cerne de nossa análise, não obstante, é o 
terceiro eixo, que procura identi fi car e medir os 
efeitos das práti cas das organizações: (a) sobre 
indivíduos, (b) sobre o território, e (c) sobre 
redes locais. Os três eixos e seus indicadores 
correspondentes estão detalhados abaixo. 
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Eixo

01
Contexto: indicadores de desenvolvimento local

Este eixo descreve a realidade dos territórios onde as organizações estão localizadas através de 
indicadores de desenvolvimento local e vulnerabilidade social. Ele pretende sistemati zar aspectos-
chave de modo direto e objeti vo, de modo que tanto elaboradores de políti ca como partes 
interessadas possam entender claramente as realidades socioeconômicas de cada território. 
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Eixo

02
Atuação das organizações

Este conjunto de indicadores refl ete a imagem que as organizações têm de si mesmas. Ele investi ga 
seu perfi l, focando no relacionamento entre suas ati vidades e os territórios onde elas acontecem, 
levando em conta a formulação e a implementação dos projetos, o perfi l de seu público, e resultados 
econômicos. A ideia subjacente aqui é permiti r que os leitores entendam as atuações e as missões 
das organizações de maneira sistemáti ca. 
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Eixo

03
Impacto

A terceira seara da análise busca capturar o impacto da organização, ou, nas palavras de Draibe,58 os 
resultados mais duradouros gerados pela transformação da realidade social. Baseado numa revisão 
bibliográfi ca e em encontros com as organizações parceiras, as três principais linhas da análise foram 
defi nidas: (a) impacto sobre os parti cipantes, com um foco na capacidade de agência pessoal dos 
indivíduos e em sua relação com as artes e a criati vidade, (b) impacto territorial, e (c) impacto em redes 
criati vas locais. 

O primeiro impacto foca em três dimensões: (a) a capacidade de agência individual, (b) o relacionamento 
do indivíduo com artes e criati vidade, e (c) o relacionamento do indivíduo com o território. Essas 
dimensões resultam das ati vidades artí sti cas de cada organização e de sua capacidade de gerar 
mudanças no território, baseada numa missão insti tucional comprometi da com a transformação social. 

58Sônia Miriam Draibe, ‘Avaliação de implementação: esboço de uma metodologia de trabalho em políti cas Públicas’, in Maria C. Barreira and Maria 
do C. Carvalho, Tendências e perspecti vas na avaliação de políti cas e programas sociais, (São Paulo: IEE/PUC-SP, 2001). Translati on by Paul Heritage and 
Leandro Valiati .  
59Norman Long and Jandouwe van der Ploeg, ‘Heterogeneity, actor and Structure: towards a reconsti tuti on of the concept of structure’, in Rethinking 
Social Development: Theory, Research and Practi ce, ed. By David Booth, (London: Longman, 1994), pp. 62-90.
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A efeti vação da ati vidade de qualquer organização depende, em grande medida, da mobilização de 
outros parceiros: de organizações que apoiam fi nanceiramente o projeto a vários outros ti pos de 
provedores de serviço. Estes indicadores procuram demonstrar como a atuação e a existência da 
organização impactam a geração e o fortalecimento de redes criati vas locais. 

O últi mo conjunto de indicadores se concentra em transformações empiricamente perceptí veis 
promovidas pelas organizações em seus territórios. Analisou-se dez diferentes aspectos dessas 
mudanças, conforme listado abaixo: 

Os indicadores do Eixo III mostram o resultado de uma simples equação estatí sti ca aplicada às 
respostas dadas pelos respondentes. Todos os indicadores foram categorizados/ponderados da 
seguinte maneira:  
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RESULTADOS 
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TEATRO  
CONTACT
(Contact Theatre)
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CONTEXTOEixo

01
As quatro organizações artísticas que são parte 
desta pesquisa têm uma forte relação com o 
conceito de “território”. Como um espaço social 
de convívio e para a construção de identidades, 
um território apresenta marcadores geográficos e 
socioeconômicos que caracterizam situações de 
vulnerabilidade que seus habitantes vivenciam 
ou não. Se abordarmos a cultura a partir de uma 
perspectiva instrumental, pode-se dizer que, 
em territórios de extrema vulnerabilidade, essas 
organizações atuam como transformadoras da 
realidade social construída e vivida. 

Os indicadores do Eixo I buscam traçar um 
panorama do território onde a organização 
produz suas ações e atividades. De maneira a 
mapear o impacto gerado por essas organizações, 
precisamos primeiramente entender onde 
elas atuam. Os indicadores que aplicamos 
usam informações previamente disponíveis 
de instituições estatísticas nacionais ou locais 
(dados secundários). 

O Contact tem grande capilaridade territorial, 
operando em mais de trinta bairros da cidade de 
Manchester. Em discussões preliminares sobre 
esta pesquisa, o Contact decidiu focar em dois 
lugares onde atua, dois bairros muito diferentes 
entre si: os distritos (territórios) de Moston e 
Harpurhey. 

De acordo com o Índice de Carência Múltipla 
(Index of Multiple Deprivation – IMD), Harpurhey 
é a segunda área mais vulnerável de Manchester 
(pontuação de 60,92, em comparação com a 
média de 40,31 para a cidade), sendo uma das 
áreas entre as 10% com IMD mais alto de toda 
Inglaterra. O índice é calculado pelo Escritório 
de Estatísticas Nacionais (Office for National 
Statistics – NOS) do governo britânico para áreas 

pequenas ou “hiper-locais” chamadas “áreas 
com ‘super-resultados’ do estrato inferior” com 
base em carência em termos de renda, emprego, 
saúde, educação, habitação, criminalidade e 
entorno social. Os índices calculados para essas 
áreas pequenas são posteriormente organizados 
a nível de bairros e cidades.60 

Outros indicadores sociais também destacam 
os níveis de vulnerabilidade no território. 
A expectativa de vida de um morador de 
Harpurhe, por exemplo, é 75,9 anos, quase seis 
anos menos que a média nacional do Reino 
Unido. A mortalidade infantil, por sua vez, é 
de 6,8 mortes antes de completar um ano de 
idade a cada 1000 nascidos vivos, enquanto 
que a média nacional para a Inglaterra e País de 
Gales é bastante menor, de 3,8 mortes. A taxa 
de desemprego também é alta, com 13,94% da 
população economicamente ativa no território 
buscando emprego em 2017, em comparação 
com a média de 4,33% para o Reino Unido no 
mesmo ano.61

Moston é o outro território considerado 
nesta pesquisa. Apesar de seus indicadores 
socioeconômicos são melhores que os de 
Harpurhey, eles ainda são notavelmente 
piores que a média nacional e mostram um 
grau inequívoco de vulnerabilidade. Seu IMD 
é de 39,53, próximo à média de Manchester 
(40,31), mas mais parecido com o de bairros 
vulneráveis como Harpurhey que com o de 
bairros mais abastados como Didsbury East 
(IMD 15,55, o menor entre todas as áreas da 
cidade). Desemprego e expectativa de vida em 
Moston estão acima e abaixo da média nacional 
de 8,97% e 78,4 anos,62 respectivamente (4% e 
81,6 anos,63 respectivamente, no Reino Unido).

60Ver <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/579151/Eng-
lish_Indices_of_Deprivation_2015_-_Frequently_Asked_Questions_Dec_2016.pdf>.
61Dados de Statista (2019),  <https://www.statista.com/statistics/263709/unemployment-rate-in-the-united-kingdom/>.
62Dados de Intelligence Hub (Manchester Statistics) (2019),   <https://dashboards.instantatlas.com/viewer/report?ap-
pid=962615537fc24dda8a0a29dc86bd4e37>.
63Dados de Office for National Statistics (2019), <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeath-
sandmarriages/lifeexpectancies/bulletins/nationallifetablesunitedkingdom/2015to2017>.
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ATUAÇÃOEixo

02
As quatro organizações estudadas nesta pesquisa 
buscam maneiras diversas de gerar transformação 
social através de projetos e ati vidades que 
desenvolvem em territórios específi cos. Essas 
estratégias são determinadas pelo(s) grupo(s) 
que querem ati ngir, pelos recursos disponíveis 
e pelos territórios nos quais são aplicadas. 

Neste eixo, buscamos sistemati zar um 
entendimento das ações dessas organizações 
sobre seu intuito de gerar impacto em 
indivíduos e territórios. Organizações 

parceiras foram entrevistadas e também 
responderam a um questi onário customizado 
para este projeto. A seguir, as respostas serão 
apresentadas, analisadas e categorizadas. 

O Contact desafi a a lógica tradicional de trabalho 
de um teatro, cumprindo um papel importante 
na inclusão de jovens, principalmente de 
comunidades marginalizadas e de baixa renda, 
no mundo das artes, cultura e criati vidade.

64A informação se refere ao total de projetos do Contact, incluindo aqueles em sua sede e nos dois territórios considerados.
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A diversidade está no centro da atuação do 
Contact. Cinquenta por cento das pessoas 
que compõem equipes criati vas nos projetos 
do Contact são de origem africana, asiáti ca 
ou de outras minorias étnicas, e trinta 
e um por cento dos parti cipantes e das 
audiências ao vivo pertenceram a esses 
grupos. Como afi rmado pela organização, “o 
Contact tem um compromisso de longa data 
com a diversidade em todas suas facetas, 
lutando para se engajar com e celebrar a rica 
diversidade de Manchester e do Reino Unido”.65 

O Contact tem uma forte relação com grupos 
vulneráveis. A maioria dos parti cipantes 
vêm de famílias de baixa renda. Seu forte 
foco em pessoas jovens inclui: jovens sob 
cuidado, jovens cuidadores, jovens sob risco 
de situação de rua, jovens nas margens do 
sistema de justi ça criminal, jovens pais e mães, 
jovens com defi ciências, jovens LGBTQ+, 
jovens enfrentando problemas relacionados 
à saúde mental, jovens que estão socialmente 
isolados ou que têm baixa mobilidade social, 
jovens com histórico de marginalização, e 
comunidades e jovens de minorias étnicas.66 

O processo decisório da organização está 
também nas mãos de jovens, com representantes 
dessa faixa etária no conselho de diretores/
curadores. O Contact busca promover uma 

programação socialmente engajada e acessível, 
bem como projetos moldados e formulados em 
relação aos recursos e demandas do território. 

65Dados do questi onário organizacional.
66Dados do questi onário organizacional.
67De acordo com o governo britânico, por pessoas de “baixa renda” se entende aquelas vivendo com menos de 60% da 
mediana da renda do país, <htt ps://www.ethnicity-facts-fi gures.service.gov.uk/work-pay-and-benefi ts/pay-and-income/
low-income/latest)>.
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IMPACTOSEixo

03
O terceiro eixo foca nos impactos gerados 
pelas organizações a nível individual: isto é, 
daqueles que participam dos projetos e das 
ações. Para coletar essa informação, cada 
organização aplicou um questionário com os 
participantes e/ou público que vivenciou os 
resultados do projeto. A seleção das pessoas a 
serem entrevistadas foi aleatória, seguindo o 
método randomizado de seleção de amostras 

usado por outros estudos desse tipo.68

A despeito de tentativas de construir um perfil 
geral dos participantes de cada organização, 
os resultados apresentados nesta seção se 
referem somente àqueles que participaram da 
pesquisa, referidos aqui como “respondentes”. 
No caso do Contact, um total de vinte e nove 
pessoas responderam ao questionário. As 
figuras a seguir sintetizam suas características. 

Refletindo o público-alvo do Contact, a 
absoluta maioria dos respondentes foram 
jovens pertencentes a faixa etária que vai dos 
dezenove aos vinte e quatro anos. Oitenta e um 
respondentes (90%), tinham entre onze e trinta 

anos de idade, como mostrado no primeiro gráfico.  
Além de serem jovens, a maior parte do grupo 
foi composta de mulheres (55 respondentes) e 
completou educação superior (53 respondentes). 

Perfil dos respondentes do Contact (n=91) 69

11 – 18 anos 19 – 24 anos 25 – 30 anos 31 – 40 anos

Idade

16%

44%
29%

11%

Gênero
60,44%

Feminino Masculino Gênero fluido Prefere não se 
identificar

37,36%

1,10% 1,10%

Educação 

58,24%

Ensino superior 
completo

Ensino superior 
incompleto – 

em andamento

Fonte: Pesquisa Relative Values (2018).

Ensino médio 
incompleto

Ensino médio 
completo

Nunca 
frequentou 

escola

Ensino superior 
incompleto

Ensino médio 
incompleto – 

em andamento

20,88%

3,30%
8,79%

1,10%
6,59%

1,10%

68Daniel S. Yates, David S. Moore, and Daren S. Starnes, The Practice of Statistics, 3rd ed., (New York: Freeman, 2008).
69‘n’ se refere ao número total de respostas consideradas para produzir os números citados. É uma ferramenta para contextualizar a 
informação quando se trabalha com conjuntos diferentes de dados, como é o caso deste relatório. Para outras organizações o número 
será, portanto, diferente. 
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Também compilamos dados socioeconômicos sobre os parti cipantes: 

Dos 91 respondentes, 48% contribuíram para 
a renda de suas famílias, e a maioria morava 
com famílias pequenas ou médias, compostas 
por de duas a cinco pessoas. Os parti cipantes 
também foram questi onados sobre seu acesso 

a assistência médica. No caso do Contact, 54 
respondentes afi rmaram terem visitado um 
denti sta nos últi mos doze meses, e 96% estavam 
registrados com um clínico-geral ou cirurgião.70

Dados socioeconômicos sobre os respondentes do Contact (n=91)

82,42%

59,34%

De duas a 
cinco pessoas

Durante os 
últi mos 12 

meses

De seis a dez 
pessoas

1 – 5 anos

Apenas uma

Mais que cinco 
anos

Mais que onze 
pessoas

Não sabe/Não 
respondeu

12,09%

27,47%

4,40%

8,79%

1,10%

4,40%

4%

96%

Você contribui para sua renda familiar?

Quando foi a últi ma vez que você foi ao denti sta?

Quantas pessoas moram em sua residência?

Você está registrado com um clínico-geral ou cirurgião?

48%

Não

Não

Sim

Sim

52%

Fonte: Pesquisa Relati ve Values (2018).

96%

70 Todos residentes no RU têm direito a se registrar com um clínico-geral ou cirurgião dentro do Serviço Nacional de Saúde 
(Nati onal Health Service – NHS) que oferece consultas gráti s e atenção médica primária, sendo a primeira referência para 
serviços de saúde e cuidado conti nuado. <htt ps://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-
gp-practi ce/>. A regularidade recomendada pelo NHS para consultas de roti na com denti stas varia de entre a cada três 
meses a a cada dois anos, dependendo da avaliação de risco individual, mas consultas a cada seis a doze meses é a práti ca 
comum.
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A maioria dos indivíduos que parti ciparam da pesquisa indicaram ter um relacionamento de longa 
data com a organização, com 68% deles tendo estado envolvidos há mais de um ano. 

Duração do envolvimento como parti cipante

De um a dois anos

De seis meses a um ano

41%

27%

18%

14%

Mais que dois anos

Até seis meses

Refl exividade

Engajamento/mobilização social

Expansão do capital social

Expansão de perspecti vas

Alto

Alto

Excepcional

Alto

41%

27%

14%

Fonte: Pesquisa Relati ve Values (2018).

Sem surpresas, dado o longo período 
de envolvimento com Contact, muitos 
respondentes parti ciparam de mais de um 
projeto na organização. Entre eles, os mais 
citados foram Especialistas Criati vos (Creati ve 
Experts), Companhia Jovem Contact (Contact 
Young Company), Identi dade Jovem (Young 
Identi ty), e A Agência RU (The Agency UK).

As respostas desse grupo foram analisadas 
e traduzidas para indicadores que fornecem 
uma visão sistemáti ca dos temas tratados na 
pesquisa. A performance de cada indicador foi 
classifi cada como Baixa (0,0–0,5), Intermediária 
(0,5–0,7), Alta (0,7–0,9), ou Excepcional 
(0,9–1,0). Na próxima seção, apresentamos 
os resultados calculados para cada dimensão. 

O poder transformador da cultura pode ser 
observado através de várias lentes. O valor 
intrínseco de ações e práti cas culturais, relacionado 
aos conteúdos artí sti cos em si mesmos, 
disti ngue-se71 como um aspecto importante, 
mas é parti cularmente difí cil de ser medido 
através das respostas subjeti vas dos indivíduos. 

Para tratar da dimensão do impacto sobre a 
capacidade de agência individual, focamos 
na capacidade individual de refl exão, 

sua habilidade de processar experiências 
sociais, e o desenvolvimento de habilidades 
coti dianas.72 O poder de agência pessoal, o 
qual se manifesta também em relações sociais, 
ressoa além do indivíduo e também se refl ete 
na capacidade de um grupo ou comunidade 
de lidar com certos desafi os ou problemas. 

Os indicadores buscam refl eti r como o 
Contact gera impactos na capacidade de 
agência pessoal de seus parti cipantes: 

Capacidade de agência individual

0.828

0.710

0.910

0.790

71John Holden, Cultural Value and the Crisis of Legiti macy, (London: Demos, 2006).
72Long, van der Ploeg, (2009).
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Democracia cultural

Trabalho artí sti co: percepção

Engajamento cultural

Proximidade com artes

Trabalho artí sti co: viabilidade

Habilidades criati vas

Excepcional

Alto

Intermediário

Excepcional

Alto

Alto

Produzindo dados sobre subjeti vidades 
individuais, a pesquisa explora o impacto 
das organizações sobre a relação que os 
respondentes têm com artes e criati vidade. 
Nessa dimensão, nós tratamos do valor intrínseco 
das práti cas culturais (entendidas como meios 
para desenvolvimento social e econômico), 

bem como do valor intrínseco das artes, que 
consideramos através da análise do acesso 
(democracia cultural) e proximidade das artes. 

A seguir, constam os cálculos dos 
indicadores do Contact para essa dimensão:

O desempenho do Contact é excepcional 
nos indicadores de “democracia cultural” e 
“proximidade com artes” (facilitando o acesso 
de jovens a iniciati vas artí sti cas e culturais pela 
cidade). Calibramos as respostas a práti cas 
culturais de acordo com percepções individuais, 
pedindo que os respondentes medissem 
seu próprio acesso a e a oportunidade de se 
engajarem com artes. Indivíduos demonstraram 
que, através de diferentes projetos e ações, 
Contact contribui signifi cati vamente para 
um melhor acesso a práti cas culturais. 

A parti cipação nos programas do Contact foi vista 
por respondentes como tendo um alto impacto 

sobre seu entendimento sobre o mercado de 
trabalho artí sti co, bem como sua percepção 
sobre a viabilidade de ingressar nele: a maioria 
dos respondentes afi rmou que suas habilidades74  
criati vas foram aprimoradas com a parti cipação 
nos projetos. Os resultados também revelam 
que, apesar de que o Contact comprovadamente 
traz pessoas jovens para dentro do setor 
artí sti co e promove uma crença na existência 
de uma democracia cultural, parti cipantes ainda 
vivenciam uma lacuna em seu engajamento 
cultural (que defi nimos como a parti cipação 
coleti va em práti cas culturais e artí sti cas, e/
ou produção, criação e co-criação de cultura). 

Projetos e ações desenvolvidos pela organização 
infl uenciaram a construção da habilidade dos 
indivíduos refl eti rem sobre si mesmos e sobre 
os outros.73

É evidente, a parti r dos dados, que os 
respondentes reconheceram a capacidade 
do Contact de expandir o capital social de 
seus parti cipantes, criando e consolidando 
relacionamentos no ambiente interati vo que 
cria com os jovens. As respostas indicam que 
há espaço para traduzir esse capital social mais 
alto em maior mobilização social, com foco em 

discuti r e desenvolver soluções coleti vas para 
problemas nos territórios dos parti cipantes. 

Os indicadores também demonstraram um 
impacto de práti cas culturais na expansão de 
perspecti vas individuais, o que é parti cularmente 
importante em áreas com altos níveis de 
vulnerabilidade socioeconômica, onda há poucas 
oportunidades materiais para jovens. Para esses 
grupos, que consti tuem o principal público-
alvo do Contact, os indicadores apontaram a 
perspecti vas aprimoradas em relação a emprego 
e educação futuros. 

Relacionamento com artes e criati vidade

0.973

0.860

0.5861

0.955

0.790

0.765

73See the questi ons used to build each indicator. 
74Ver os questi onários. A defi nição de criati vidade usada por Richard Florida em The Rise of the Creati ve Class (Topeka, KA:Tandem 
Library, 2002) guiou a formulação desse indicador.
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Acesso

Espaço vivido

Reconhecimento

Compreensão da realidade social

Identi fi cação e pertencimento

Alto

Intermediário

Intermediário

Intermediário

Alto

De suas interações com indivíduos, insti tuições 
e comunidades de um território local, as 
organizações artí sti cas podem crescer, 
aprender e desenvolver melhores maneiras 
de integrar seu trabalho ao entorno.  Elas 
têm o potencial de criar e/ou fortalecer redes 

criati vas locais através de seu envolvimento 
com arti stas locais e agentes culturais, bem 
como com empresas criati vas do universo mais 
amplo das indústrias culturais. Nessa área, o 
Contact apresentou um bom desempenho: 

Os respondentes foram questi onados quanto 
aos efeitos de sua parti cipação em relação ao 
seu espaço vivido (seus iti nerários e trajetórias 
através da cidade e de seu bairro), quanto a sua 
compreensão da realidade social, e quanto ao seu 

senti do de identi fi cação com e pertencimento 
ao território. Em comparação com as outras 
dimensões dos impactos sociais do Contact, os 
resultados foram mais modestos nesse quesito: 

A últi ma dimensão se refere aos efeitos diretos da 
organização sobre seu território, sejam materiais ou na 
forma de narrati vas criadas a parti r de suas ati vidades. 

O gráfi co abaixo mostra todos os indicadores 

relacionados a essa últi ma esfera. Cada vérti ce 
corresponde a um indicador: um ponto mais longe 
do centro representa um desempenho melhor, 
como nos casos de engajamento cultural e de 
acesso a espaços dentro do território dos projetos: 

É importante notar que os respondentes 
estavam cientes de que estavam acessando uma 
rede criati va quando da sua parti cipação em 
programas do Contact, mas foram menos capazes 
de reconhecer seu acesso a redes similares fora da 

esfera da organização. Isso reforça a necessidade 
de criar estruturas para promover a mobilidade 
social dos parti cipantes além da própria 
organização e da rede no qual ela está inserida. 

Os indicadores sugerem que a parti cipação na 
organização não mudou signifi cati vamente a visão, 
os relacionamentos e as rotas dos respondentes 
em relação aos territórios. O grau da mudança 
na percepção dos indivíduos sobre sua realidade 
social foi também registrado como intermediário. 
Portanto, refl exos sociais produzidos pela 
parti cipação no Contact se deram de outras 
maneiras, e não através de alterações na percepção 
dos respondentes sobre o lugar onde moram.76  

Não obstante, é importante ressaltar que há 
indicadores que refl etem efeitos do senti do de 
pertencimento dos indivíduos ao território que 
habitam. Mesmo uma contribuição modesta para 
a compreensão das relações sociais e para espaço 
vivido tem valor: conforme sugerido por outros 
indicadores, um aprofundamento do relacionamento 
com o território, através de vários projetos, pode 
ser uma estratégia para encorajar pessoas jovens 
a buscarem soluções para problemas locais. 

Redes criati vas locais

Relacionamento entre indivíduo e território

Transformação direta nos territórios 

0.675

0.677

0.734

0.890

0.624

75Alessandro Bollo, Measuring Museum Impacts, (2013), <htt ps://www.academia.edu/6601989/Measuring_Museum_Impacts>.
76Ver os questi onários completos. 
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O impacto territorial, assim, não aparece como 
uma prioridade clara, mas vale enfati zar que 
o Contact tem um edifí cio próprio e, quando 
trabalha em outros bairros, geralmente o 
faz em espaços já ocupados por insti tuições 
parcerias. Isso leva a um melhor desempenho 
nos indicadores de acesso a espaços do 
território e engajamento cultural, já que, 

quando parti cipantes visitam com frequência 
esses espaços de terceiros ocupados pelo 
Contact, eles fi cam mais confortáveis e passa 
a ser mais natural uti lizá-los. Ademais, isso faz 
com que um maior número de insti tuições e 
uma maior variedade de pessoas interajam com 
os projetos artí sti cos iniciados pelo Contact. 

Novos signifi cados para 
espaços sem uso.

Engajamento comunitário.

Melhor percepção do território para 
os residentes. 

Novos negócios. 

Acesso aos espaços dentro do território dos 
projetos. 

Segurança em espaços 
públicos. 

Melhora no uso de espaços 
públicos.

Criação de novos espaços 
sociais. 

Descrição mais positi va do território.

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Infraestrutura.
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CONTEXTOEixo

01
As quatro organizações artísticas que são parte 
desta pesquisa têm uma forte relação com o 
conceito de “território”. Como um espaço social 
de convívio e para a construção de identidades, 
um território apresenta marcadores geográficos e 
socioeconômicos que caracterizam situações de 
vulnerabilidade que seus habitantes vivenciam 
ou não. Se abordarmos a cultura a partir de uma 
perspectiva instrumental, pode-se dizer que, 
em territórios de extrema vulnerabilidade, essas 
organizações atuam como transformadoras da 
realidade social construída e vivida. 

Os indicadores do Eixo I buscam traçar um 
panorama do território onde a organização 
produz suas ações e atividades. De maneira a 
mapear o impacto gerado por essas organizações, 
precisamos primeiramente entender onde 
elas atuam. Os indicadores que aplicamos 
usam informações previamente disponíveis 
de instituições estatísticas nacionais ou locais 
(dados secundários). 

O BAC executa uma ampla gama de 
projetos, cuja maioria se dá em sua própria 
sede, localizada no distrito londrino de 
Wandsworth. De maneira geral, essa área 
tem um desempenho relativamente bom em 
indicadores de vulnerabilidade social, com sua 
pontuação intermediária do IMD se situando no 
158º lugar de 326 (sendo o 1º o mais carente), 
a taxa de desemprego (de cerca de 5,7%) sendo 
uma das menores de Londres77. Indicadores 
de saúde também mostram um bom nível de 
desenvolvimento social no bairro, situando-se a 
expectativa de vida em 81,6 anos e a mortalidade 
infantil em 3,1 mortes antes de completar um 
ano a cada 1000 nascimentos, bastante abaixo 
da média nacional (3,8 a cada 1000). 

No entanto, a área também apresenta um nível 
relativamente alto de desigualdade de renda 
e áreas onde se concentram maiores níveis 
de carência, como nos distritos eleitorais de 
Latchmere, Furzedown, e Roehampton e Putney 
Heath.78

77Trust for London, <https://www.trustforlondon.org.uk/data/boroughs/wandsworth-poverty-and-inequality-
indicators/>. 
78Wandsworth foodbank <https://wandsworth.foodbank.org.uk/wp-content/uploads/sites/149/2017/05/Hunger-and-
Poverty-in-Wandsworth-report-2017.pdf>.



40 Relative Values

ATUAÇÃOEixo

02
As quatro organizações estudadas nesta 
pesquisa buscam maneiras diversas de gerar 
transformação social através de projetos e 
atividades que desenvolvem em territórios 
específicos. Essas estratégias são determinadas 
pelo(s) grupo(s) que querem atingir, pelos 
recursos disponíveis e pelos territórios nos 
quais são aplicadas. 

Neste eixo, buscamos sistematizar um 
entendimento das ações dessas organizações 
sobre seu intuito de gerar impacto em indivíduos 

e territórios. Organizações parcerias foram 
entrevistadas e também responderam a um 
questionário customizado para este projeto. 
A seguir, as respostas serão apresentadas, 
analisadas e categorizadas. 

O BAC é um lugar vibrante onde artes, memória 
e experiências sociais estão em constante 
movimento. Os indicadores abaixo resumem 
alguns aspectos centrais da atuação da 
organização: 
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O Centro busca moldar o futuro principalmente 
através de peças de teatro inovadoras e projetos 
socialmente engajados focados em grupos 
vulneráveis, especialmente pessoas jovens sob 

risco de cometer crimes ou com baixo nível 
educacional, pessoas idosas solitárias e isoladas, 
e famílias vivendo na pobreza. 

A metodologia da organização é baseada em 
gestão de projetos, com uma equipe pequena, 
mas diversa, organizando as ati vidades por um 
período limitado. Todas as ati vidades do BAC, 
culturais e/ou sociais, empregam a metodologia 
Scratch, “que encoraja todos a testarem ideias, 

já num estágio inicial de desenvolvimento, 
em conjunto com as pessoas às quais elas 
se dirigem”, 81promovendo maior interação e 
feedback entre usuários/artí sti cas e produtores/
promotores. 

79Número de parti cipantes dos projetos selecionados para esta pesquisa: Scratch Hub (incluindo fi liais locais), Over Elevens, The 
Agency UK, Create, Agents of Creati ve Change, Family Saturdays, e Elders Dance.
80Defi nição fornecida pela organização.
81Questi onário do BAC.



42 Relative Values

IMPACTOSEixo

03
O terceiro eixo foca nos impactos gerados 
pelas organizações a nível individual: isto é, 
daqueles que participam dos projetos e das 
ações. Para coletar essa informação, cada 
organização aplicou um questionário com os 
participantes e/ou público que vivenciou os 
resultados do projeto. A seleção das pessoas a 
serem entrevistadas foi aleatória, seguindo o 
método randomizado de seleção de amostras 

usado por outros estudos desse tipo.82  
A despeito de tentativas de construir um perfil 
geral dos participantes de cada organização, 
os resultados apresentados nesta seção se 
referem somente àqueles que participaram da 
pesquisa, referidos aqui como “respondentes”. 
No caso do BAC, um total de 101 pessoas 
responderam ao questionário. As figuras 
a seguir sintetizam suas características.

Perfil dos respondentes do BAC (n = 10183)

11 – 18 anos 19 – 24 anos 25 – 30 anos 31 – 40 anos

Idade

15%

31%

15%
11%

Gênero
57,43%

Feminino Masculino Prefere não se 
identificar

Não-binário/
terceiro gênero

Homem 
transgênero

39,60%

0,99% 0,99% 0,99%

Educação 

55,45%

Ensino superior 
completo

Ensino médio 
completo

Fonte: Pesquisa Relative Values (2018).

Ensino médio 
incompleto

41 – 50 anos

Ensino superior 
incompleto – 

em andamento

Ensino médio 
incompleto – 

em andamento

51 – 60 anos

Ensino superior 
incompleto

Ensino 
fundamental 

completo

Não informado

+ 60 anos NA

19,80%

2,97%

9%

8,91%
2,97%

4%

7,92%
0,99% 0,99%

15%

1%

82Daniel S. Yates, David S. Moore, and Daren S. Starnes, The Practice of Statistics, 3rd ed., (New York: Freeman, 2008).
83‘n’ se refere ao número total de respostas consideradas para produzir os números citados. É uma ferramenta para contextualizar a 
informação quando se trabalha com conjuntos diferentes de dados, como é o caso deste relatório. Para outras organizações o número 
será, portanto, diferente.
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Os respondentes do BAC apresentam um 
perfi l etário variado, com uma predominância 
de pessoas jovens (61 dos 101 respondentes 
ti nham entre onze e trinta anos de idade), mas 
também incluindo muitas pessoas de mais idade 

(19 respondentes ti nham cinquenta e um anos ou 
mais). A maioria dos respondentes eram mulheres 
(58) e completaram o ensino superior (56).
Também compilamos dados 
socioeconômicos sobre os parti cipantes: 

Dados socioeconômicos sobre os respondentes BAC (n = 101)

84Todos residentes no Reino Unido têm direito a se registrar com um clínico-geral ou cirurgião dentro do Serviço Nacion-
al de Saúde (Nati onal Health Service – NHS) que oferece consultas gráti s e atenção médica primária, sendo a primeira 
referência para serviços de saúde e cuidado conti nuado. <htt ps://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/gps/how-
to-register-with-a-gp-practi ce/>. A regularidade recomendada pelo NHS para consultas de roti na com denti stas varia 
de entre a cada três meses a a cada dois anos, dependendo da avaliação de risco individual, mas consultas a cada seis a 
doze meses é a práti ca comum.

A maioria dos respondentes vive com famílias 
pequenas, compostas por de duas a cinco 
pessoas (79 respondentes), e contribuía para 
sua renda familiar. Os parti cipantes também 
foram questi onados sobre seu acesso a 

assistência médica: sessenta e seis deles 
relataram ter visitado um denti sta nos últi mos 
doze meses, e somente quatro não estavam 
registrados com um clínico-geral ou cirurgião.84

78,22%

64%

De duas a 
cinco pessoas

Durante os 
últi mos 12 

meses

Apenas uma

1 – 5 anos

De seis a dez 
pessoas

Não informado

Não sabe/Não 
respondeu

15,84%

21%

4,95%
0,99%

15%

4%

96%

Você contribui para sua renda familiar?

Quando foi a últi ma vez que você foi ao denti sta?

Quantas pessoas moram em sua residência?

Você está registrado com um clínico-geral ou cirurgião?

52%

Não

Não

Sim

Sim

48%

Fonte: Pesquisa Relati ve Values (2018).

96%
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Duração do envolvimento como parti cipante

Até seis meses

Mais que dois anos

41%

1%

24%

19%

15%

De um a dois anos

De seis meses a um ano

Sem resposta

Refl exividade

Engajamento/mobilização social

Expansão do capital social

Expansão de perspecti vas

Alto

Intermediário

Alto

Intermediário

41%

24%

15%

Fonte: Pesquisa Relati ve Values (2018).

A maioria dos respondentes começou a 
parti cipar do BAC recentemente (no últi mo 
ano). Entre os projetos mais citados estavam A 
Agência RU e Agentes da Mudança Criati va, e, 
também, Sábados de Família (Family Saturdays) e 
Jovens Produtores BAC (BAC Young Producers). 

As respostas desse grupo foram analisadas 

e traduzidas para indicadores que fornecem 
uma visão sistemáti ca dos temas tratados na 
pesquisa. O desempenho de cada indicador foi 
classifi cado como Baixo (0,0–0,5), Intermediário 
(0,5–0,7), Alto (0,7–0,9), ou Excepcional 
(0,9–1,0). Na próxima seção, apresentamos 
os resultados calculados para cada dimensão. 

O poder transformador da cultura pode ser 
observado através de várias lentes. O valor 
intrínseco de ações e práti cas culturais, relacionado 
aos conteúdos artí sti cos em si mesmos, 
disti ngue-se85 como um aspecto importante, 
mas é parti cularmente difí cil de ser medido 
através das respostas subjeti vas dos indivíduos. 

Para tratar da dimensão do impacto sobre a 
capacidade de agência individual, focamos 
na capacidade individual de refl exão, em 

sua habilidade de processar experiências 
sociais, e no desenvolvimento de habilidades 
coti dianas.86 O poder de agência pessoal, o 
qual se manifesta também em relações sociais, 
ressoa além do indivíduo e também se refl ete 
na capacidade de um grupo ou comunidade 
de lidar com certos desafi os ou problemas. 

Os indicadores buscam refl eti r como o 
BAC gera impactos na capacidade de 
agência pessoal de seus parti cipantes: 

Os indicadores mostram que o impacto do BAC 
na agência individual de seus parti cipantes é 
relati vamente alto. Isso refl ete a missão do BAC, 

de inspirar pessoas através do desenvolvimento 
de sua capacidade de refl exão, encorajando-
as a construir conexões com as outras. 

Capacidade de agência individual 

0.768

0.689

0.841

0.696

85John Holden, Cultural Value and the Crisis of Legiti macy, (London: Demos, 2006).
86Long, van der Ploeg, (2009).
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A pesquisa também aponta para o potencial 
para que se desenvolva ainda mais o impacto 
sobre os parti cipantes. Por exemplo, as redes 
que os parti cipantes construíram através 
de seu engajamento com o BAC poderiam 
infl uenciar sua mobilização social mais ampla 

(um fator no qual a pesquisa constatou um 
impacto mais limitado). A capacidade de 
inspirar refl exão, confi rmada pelos dados da 
pesquisa poderiam também levar a iniciati vas 
que desenvolvessem as refl exões dos 
parti cipantes sobre suas opções para o futuro. 

Produzindo dados sobre subjeti vidades 
individuais, a pesquisa explora o impacto 
das organizações sobre a relação que os 
respondentes têm com artes e criati vidade. 
Nessa dimensão, nós tratamos do valor intrínseco 
das práti cas culturais (entendidas como meios 
para desenvolvimento social e econômico), 

bem como do valor intrínseco das artes, que 
consideramos através da análise do acesso 
(democracia cultural) e proximidade das artes. 

A seguir, constam os cálculos dos 
indicadores do BAC para essa dimensão:
 

De suas interações com indivíduos, insti tuições 
e comunidades de um território local, as 
organizações artí sti cas podem crescer, 
aprender e desenvolver melhor maneiras de 
integrar seu trabalho ao entorno.87 Elas têm 
o potencial de criar e/ou fortalecer redes 

criati vas locais através de seu envolvimento 
com arti stas locais e agentes culturais, bem 
como com empresas criati vas do universo 
mais amplo das indústrias culturais. Nessa 
área, o BAC apresentou um bom desempenho: 

Relacionamento com artes e criati vidade

Redes criati vas locais

Democracia cultural

Trabalho artí sti co: percepção

Engajamento cultural

Proximidade com artes

Trabalho artí sti co: viabilidade

Habilidades criati vas

Excepcional

Alto

Baixo

Excepcional

Intermediário

Intermediário

O BAC demonstra um impacto excelente em 
relação a democracia cultural e proximidade 
com artes (facilitando o acesso de jovens a 
iniciati vas artí sti cas e culturais pela cidade). Nós 
calibramos as respostas para práti cas culturais de 
acordo com percepções individuais, pedindo aos 
respondentes que medissem seu acesso às artes 
e sua oportunidade de se envolverem com artes. 
Elas demonstraram que, através de diversos 
projetos e ações, o BAC contribuiu para um 
maior acesso a práti cas culturais de modo geral. 

A pesquisa aponta para uma área potencial 
de desenvolvimento do BAC: maneiras de 
promover engajamento cultural de seus 
parti cipantes, um quesito que apresentou a 

menor pontuação. Nós defi nimos engajamento 
cultural de indivíduos como a parti cipação 
coleti va em práti cas culturais e artí sti cas, e/
ou produção, criação e co-criação de cultura. 
Ainda que os respondentes se considerem 
próximos do setor artí sti co, eles indicaram ter 
vivenciado um menor nível de engajamento 
com práti cas artí sti cas fora do âmbito do BAC. 

Por fi m, o BAC aumenta a percepção dos 
parti cipantes sobre as artes como um campo 
de trabalho e sua compreensão de práti cas 
de trabalho, além de promover com êxito a 
viabilidade das artes como uma profi ssão 
e de desenvolver habilidades criati vas. 

0.935

0.852

0.370

0.918

0.535

0.599

87 Alessandro Bollo, Measuring Museum Impacts, (2013), <htt ps://www.academia.edu/6601989/Measuring_Museum_Impacts>.
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Acesso

Espaço vivido

Reconhecimento

Compreensão da realidade social

Identi fi cação e pertencimento

Intermediário

Baixo

Intermediário

Intermediário

Alto

Os respondentes foram questi onados quanto 
aos efeitos de sua parti cipação em relação 
ao seu espaço vivido (seus iti nerários e 
trajetórias através da cidade e de seu bairro), 

quanto a sua compreensão da realidade 
social, e quanto a seu senti do de identi fi cação 
com e pertencimento ao território. Nesse 
quesito, o desempenho do BAC foi variável:

A últi ma dimensão se refere aos efeitos 
diretos da organização sobre seu território, 
sejam materiais ou na forma de narrati vas 
criadas a parti r de suas ati vidades. 

O gráfi co abaixo mostra todos os indicadores 

relacionados a essa últi ma esfera. Cada vérti ce 
corresponde a um indicador: um ponto mais longe 
do centro representa um desempenho melhor, 
como nos casos de engajamento cultural e de 
acesso a espaços dentro do território dos projetos: 

Os indivíduos que responderam à pesquisa 
frequentemente não ti nham clareza sobre as 
redes na qual o BAC parti cipava. Portanto, há 
a oportunidade de fortalecer as ligações entre 
os parti cipantes dos projetos do Centro e as 

redes de profi ssionais artí sti cos e culturais que 
formam parte da atuação da organização. Isso 
poderia gerar maior engajamento cultural e 
maiores oportunidades para trabalho futuro nas 
artes e na cultura por parte dos parti cipantes. 

O BAC aprimora a compreensão das pessoas 
sobre suas realidades sociais locais, mas, acima 
de tudo, afeta sua identi fi cação e pertencimento 
em relação a seus bairros e à cidade. O programa 
A Agência RU trabalha direta e intensivamente 
com esses temas, de modo que esses 
resultados contundentes não são uma surpresa. 

O Centro prioriza o trabalho dentro de sua 

própria sede e encoraja a parti cipação de 
pessoas que moram perto dela, o que se 
refl ete no impacto relati vamente baixo na 
geração de novas maneiras de engajamento dos 
parti cipantes com o resto da cidade. Apesar de 
que o território é um foco importante de suas 
ações (locais), o BAC é uma organização baseada 
em sua sede, que não necessariamente promove 
o acesso de seus parti cipantes a novos lugares. 

Relacionamento entre indivíduo e território

Transformação direta nos territórios

Transformação direta no território

0.635

0.639

0.788

0.673

0.495
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Os indicadores mostram que os impactos 
diretos do BAC sobre o território são limitados, 
provavelmente porque suas ati vidades se dão 
predominantemente dentro de seu próprio 
espaço. Ainda assim, os efeitos verifi cados no 
engajamento cultural e no acesso a espaços 

dentro do território têm seu próprio valor como 
esferas da vida comunitária. Os dados também 
sugerem que há oportunidades para que o BAC 
promova mais trabalho com foco em mudanças 
dentro de bairros e territórios específi cos. 

Novos signifi cados para 
espaços sem uso.

Engajamento comunitário.

Melhor percepção do território para 
os residentes. 

Novos negócios. 

Acesso aos espaços dentro do território dos 
projetos. 

Segurança em espaços 
públicos. 

Melhora no uso de espaços 
públicos.

Criação de novos espaços 
sociais. 

Descrição mais positi va do território.

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Infraestrutura.
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MARÉ
CENTRO DE ARTES DA MARÉ(CAM)
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CONTEXTOEixo

01
As quatro organizações artísticas que são parte 
desta pesquisa têm uma forte relação com o 
conceito de “território”. Como um espaço social 
de convívio e para a construção de identidades, 
um território apresenta marcadores geográficos e 
socioeconômicos que caracterizam situações de 
vulnerabilidade que seus habitantes vivenciam 
ou não. Se abordarmos a cultura a partir de uma 
perspectiva instrumental, pode-se dizer que, 
em territórios de extrema vulnerabilidade, essas 
organizações atuam como transformadoras da 
realidade social construída e vivida. 

Os indicadores do Eixo I buscam traçar um 
panorama do território onde a organização 
produz suas ações e atividades. De maneira a 
mapear o impacto gerado por essas organizações, 
precisamos primeiramente entender onde 
elas atuam. Os indicadores que aplicamos 
usam informações previamente disponíveis 

de instituições estatísticas nacionais ou locais 
(dados secundários). 

O Centro de Artes da Maré é gerido pelas Redes 
da Maré e localizado em Nova Holanda, uma das 
dezesseis comunidades que formam o Complexo 
da Maré. O CAM envolve participantes de todas 
elas, e também de outras áreas mais abastadas 
da cidade. O Complexo é uma das áreas mais 
densamente povoadas do Rio, e enfrenta 
muitos desafios relacionados a pobreza e a 
desigualdade. Seu Índice de Desenvolvimento 
Social (IDS)88 é um dos mais baixos entre os 
bairros cariocas oficialmente reconhecidos89, 
de 0,547 em comparação com a média de 
0,609 para a cidade. A mortalidade infantil é 
mais alta na Maré do que a média da cidade, 
de 13,64 mortes antes de completar um ano 
de idade a cada 1000 nascidos vivos e 11,32, 
respectivamente. 

88O Índice de Desenvolvimento Social (IDS) se baseia no Índice de Desenvolvimento Humano formulado por 
Amartya Sen, adicionando novas variáveis relacionadas ao acesso a saneamento, qualidade de moradia, educação e 
disponibilidade de renda. Os dados são de 2010 e a informação está disponível em: < http://www.data.rio/datasets/
f7ec7718c6ab403e9171d898538ab798>.  
89Apesar de a maioria das favelas serem distritos informais, a Maré é uma das poucas no Rio que é reconhecida oficialmente 
como bairro e, portanto, têm direito a dotações estatutárias de programas e políticas estatais.
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ATUAÇÃOEixo

02
As quatro organizações estudadas nesta 
pesquisa buscam maneiras diversas de gerar 
transformação social através de projetos e 
ati vidades que desenvolvem em territórios 
específi cos. Essas estratégias são determinadas 
pelo(s) grupo(s) que querem ati ngir, pelos 
recursos disponíveis e pelos territórios nos 
quais são aplicadas. 

Neste eixo, buscamos sistemati zar um 
entendimento das ações dessas organizações 
sobre seu intuito de gerar impacto em indivíduos 
e territórios. Organizações parceiras foram 

entrevistadas e também responderam a um 
questi onário customizado para este projeto. 
A seguir, as respostas serão apresentadas, 
analisadas e categorizadas.  

O CAM cumpre um papel importante na 
promoção de territórios periféricos e de baixa 
renda como lugares legíti mos para o consumo 
cultural e como uma rica fonte de produção 
artí sti ca, envolvendo pessoas de todas faixas 
etárias, as quais acessam, assim, performances 
artí sti cas, ati vidades e ofi cinas. 

Ati vidades no CAM são arti culadas ao longo de 
três eixos: treinamento, disseminação e criação. 
Elas buscam treinar tanto públicos como arti stas, 
bem como promover a circulação de artes 
dentro da cidade, com shows, performances e 
exposições de arte. Devido à sua localização 

na Maré, o CAM tem uma forte relação com 
grupos de baixa renda que sofreram violações 
de direitos humanos e sociais em termos de 
segurança pública, educação, cultura, saúde e 
lazer. 
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Para garanti r que grupos vulneráveis se envolvam 
com seus projetos e programa, a organização 
promove um programa constante de ofi cinas 
regulares, principalmente relacionadas a dança. 
A Escola Livre de Dança da Maré é um dos 

projetos mais proeminentes do CAM. 

Além desse conjunto de ati vidades fi xas, o CAM 
também alberga uma série de outros projetos 
em outras áreas de ati vidade cultural e social. 
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IMPACTOSEixo

03
O terceiro eixo foca nos impactos gerados 
pelas organizações a nível individual: isto é, 
daqueles que participam dos projetos e das 
ações. Para coletar essa informação, cada 
organização aplicou um questionário com os 
participantes e/ou público que vivenciou os 
resultados do projeto. A seleção das pessoas a 
serem entrevistadas foi aleatória, seguindo o 
método randomizado de seleção de amostras 

usado por outros estudos desse tipo.90  
A despeito de tentativas de construir um perfil 
geral dos participantes de cada organização, 
os resultados apresentados nesta seção se 
referem somente àqueles que participaram da 
pesquisa, referidos aqui como “respondentes”. 
No caso do CAM, um total de noventa e nove 
pessoas responderam ao questionário. Os 
gráficos abaixo mostram suas características: 

Perfil dos respondentes do CAM (n=9991)

11 – 18 anos 19 – 24 anos 25 – 30 anos 31 – 40 anos

Idade

16%

34%
24%

12%

Gênero

1%

Agênero Gênero fluido Masculino Feminino Não-binário Outro

3%

30%

63%

1% 2%

Fonte: Pesquisa Relative Values (2018).

41 – 50 anos 51 – 60 anos + 60 anos

7% 5% 1%

Educação obrigatória

7%

Ensino 
fundamental 

completo

Ensino 
fundamental 

incompleto – em 
andamento

Ensino médio 
incompleto – em 

andamento

Ensino 
fundamental 
incompleto

Ensino médio 
incompleto

Ensino médio 
completo

8%
4%6%

3%

24%

Educação complementar

1%

Educação de 
Jovens Adultos 

(EJA)

Ensino superior 
completo

Ensino técnicoEnsino superior 
incompleto – em 

andamento

Ensino superior 
incompleto

12%

1%

31%

2%

90Daniel S. Yates, David S. Moore, and Daren S. Starnes, The Practice of Statistics, 3rd ed., (New York: Freeman, 2008).  
91‘n’ se refere ao número total de respostas consideradas para produzir os números citados. É uma ferramenta para 
contextualizar a informação quando se trabalha com conjuntos diferentes de dados, como é o caso deste relatório. Para 
outras organizações o número será, portanto, diferente.
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A maioria dos respondentes do questi onário 
eram mulheres e ti nham entre onze e trinta 
anos de idade (em total 74 dos 99 respondentes 
estavam nessa faixa etária). O perfi l educati vo dos 
respondentes é bastante variado, incluindo trinta 

e uma pessoas com ensino superior em curso. 
 
Também compilamos dados 
socioeconômicos sobre os respondentes: 

Dados socioeconômicos dos respondentes do CAM (n=99)

92Sistema nacional de saúde fi nanciado pelo governo federal.

Entre os 99 respondentes, 55 contribuíram para 
a renda familiar, e a maioria mora com famílias de 
entre duas e cinco pessoas (79 respondentes). Os 
parti cipantes do questi onário foram perguntados 
sobre seu acesso a assistência médica: no caso 
das organizações brasileiras, parti cipantes 
foram perguntados quando foi a últi ma vez que 
foram ao denti sta (63 no últi mo ano, no caso 
do CAM), e como essa consulta foi marcada. De 
todos os respondentes, somente 7 disseram ter 

feito ela através de um plano de saúde privado, 
vinte e um através do Sistema Único de Saude 
(SUS)92 e a maioria, 58, com consulta parti cular.

A maioria dos indivíduos que parti cipou da 
pesquisa têm um relacionamento de longo 
prazo com a organização, tendo parti cipado 
de vários projetos organizados pelo CAM 
por mais de um ano (55 respondentes). 

12%

Apenas uma De duas a 
cinco pessoas

Mais que cinco 
pessoas

15,84%

8%

64%

Durante os 
últi mos 12 

meses

1 – 5 anos

15%

Mais que cinco 
anos

4%

Não sabe/Não 
respondeu

17% 12%

Não sabe/Não 
respondeu

Sistema públi-
co de saúde

21%

Consulta 
privada

59%

Plano de saúde

7%

Outro

1%

Você contribui para sua renda familiar?

Quando foi a últi ma vez que você foi ao denti sta?

Quantas pessoas moram em sua residência?

Essa consulta foi feita através de

56%

2%

Não

Sim

Didn’t know/
didn’t answer

42%

Fonte: Pesquisa Relati ve Values (2018).
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Duração do envolvimento como parti cipante

Até seis meses

De um a dois anos

12%

11%

11%

36%

30%

De seis meses a um ano

Mais que dois anos

Não sabe/Não respondeu

Refl exividade

Engajamento/mobilização social

Expansão do capital social

Expansão de perspecti vas

Alto

Alto

Alto

Alto

12%

11%

11%

36%

30%

Fonte: Pesquisa Relati ve Values (2018).

A Escola Livre de Dança é o principal projeto 
do CAM e, consequentemente, o que teve 
o maior número de parti cipantes dentro da 
amostra (44). Outros projetos mencionados 
foram Grupo Ati ro e ofi cinas de teatro, 
bem como representantes do público geral 
que compareceram a eventos do CAM. 
As respostas desse grupo foram analisadas 

e traduzidas para indicadores que fornecem 
uma visão sistemáti ca dos temas tratados na 
pesquisa. A performance de cada indicador foi 
classifi cada como Baixa (0,0–0,5), Intermediária 
(0,5–0,7), Alta (0,7–0,9), ou Excepcional 
(0,9–1,0). Na próxima seção, apresentamos 
os resultados calculados para cada dimensão. 

O poder transformador da cultura pode ser 
observado através de várias lentes. O valor 
intrínseco de ações e práti cas culturais, relacionado 
aos conteúdos artí sti cos em si mesmos, 
disti ngue-se93 como um aspecto importante, 
mas é parti cularmente difí cil de ser medido 
através das respostas subjeti vas dos indivíduos. 

Para tratar da dimensão do impacto sobre a 
capacidade de agência individual, focamos 
na capacidade individual de refl exão, em sua 

habilidade de processar experiências sociais, e no 
desenvolvimento de habilidades coti dianas. 94 O poder 
de agência pessoal, o qual se manifesta também em 
relações sociais, ressoa além do indivíduo e também 
se refl ete na capacidade de um grupo ou comunidade 
de lidar com certos desafi os ou problemas. 

Os indicadores buscam refl eti r como o 
CAM gera impactos na capacidade de 
agência pessoal de seus parti cipantes: 

Os indicadores demonstram que o CAM tem 
um alto impacto sobre a capacidade de agência 
pessoal de seus parti cipantes. A pesquisa 
mostra que há oportunidades para aprofundar 

esse impacto, reforçando as redes de confi ança 
que se formaram e transformando-as em 
propostas específi cas para ação territorial. 

Capacidade de agência individual

0.785

0.733

0.788

0.729

93John Holden, Cultural Value and the Crisis of Legiti macy, (London: Demos, 2006).
94Long, van der Ploeg, (2009).
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Produzindo dados sobre subjeti vidades 
individuais, a pesquisa explora o impacto 
das organizações sobre a relação que os 
respondentes têm com artes e criati vidade. 
Nessa dimensão, nós tratamos do valor intrínseco 
das práti cas culturais (entendidas como meios 
para desenvolvimento social e econômico), 

bem como do valor intrínseco das artes, que 
consideramos através da análise do acesso a 
(democracia cultural) e proximidade com artes. 

A seguir, constam os cálculos dos 
indicadores do CAM para essa dimensão:

De suas interações com indivíduos, insti tuições 
e comunidades de um território local, as 
organizações artí sti cas podem crescer, aprender 
e desenvolver melhor maneiras de integrar seu 
trabalho ao entorno.96 Elas têm o potencial 
de criar e/ou fortalecer redes criati vas locais 

através de seu envolvimento com arti stas 
locais e agentes culturais, bem como com 
empresas criati vas do universo mais amplo das 
indústrias culturais. Os indicadores mostram 
um bom desempenho do CAM nessa área:

Relacionamento com artes e criati vidade

Redes criati vas locais

Democracia cultural

Trabalho artí sti co: percepção

Engajamento cultural

Proximidade com artes

Trabalho artí sti co: viabilidade

Habilidades criati vas

Excepcional

Alto

Baixo

Excepcional

Baixo

Intermediário

O desempenho do CAM é excelente para os 
indicadores de democracia cultural e proximidade 
com artes (facilitando o acesso de parti cipantes 
a iniciati vas artí sti cas e culturais pela cidade). 
Nós calibramos as respostas para práti cas 
culturais de acordo com percepções individuais, 
pedindo aos respondentes que medissem seu 
acesso e sua oportunidade de se envolverem 
com artes. As pessoas demonstraram que, 
através de diversos projetos e ações, o CAM 
melhora o acesso a práti cas culturais, mesmo em 
meio aos desafi os que os territórios periféricos 
do Rio de Janeiro encontram, com poucos 
espaços dedicados a ati vidades culturais. 

Apesar de existi r uma forte percepção de que o 
CAM aprimora a proximidade dos parti cipantes 
com artes e sua crença na democracia cultural, 

os indicadores mostram que há bastante 
margem para consolidação do engajamento 
cultural, que entendemos como a parti cipação 
coleti va em práti cas culturais e artí sti cas, e/
ou produção, criação e co-criação de cultura. 

O CAM é visto como tendo um alto impacto na 
compreensão dos respondentes sobre o trabalho 
no setor artí sti co. É interessante notar que essa 
não se traduz numa percepção de viabilidade do 
trabalho nos setores artí sti cos e culturais. Isso 
pode sugerir a necessidade de iniciati vas que 
abordem um público que parece interessado em 
trabalhar na área. O mesmo vale para habilidades 
criati vas,95 nas quais CAM tem um impacto 
intermediário. Iniciati vas futuras poderiam visar 
a apoiar a preparação de parti cipantes para 
encontrar novos nichos no mercado laboral. 

0.941

0.857

0.444

0.918

0.495

0.555

95Ver os questi onários completos. As defi nições de criati vidade uti lizadas por Richard Florida em The Rise of the Creati ve Class (Tope-
ka, KA:Tandem Library, 2002) guiaram a formulação desse indicador.
96Alessandro Bollo, Measuring Museum Impacts, (2013), <htt ps://www.academia.edu/6601989/Measuring_Museum_Impacts>.
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Acesso

Espaço vivido

Reconhecimento

Compreensão da realidade social

Identi fi cação e pertencimento

Alto

Alto

Alto

Intermediário

Alto

Os respondentes foram questi onados quanto 
aos efeitos de sua parti cipação em relação ao 
seu espaço vivido (seus iti nerários e trajetórias 
através da cidade e de seu bairro), quanto a sua 

compreensão da realidade social, e quanto a seu 
senti do de identi fi cação com e pertencimento 
ao território. Os resultados mostram que o CAM 
teve um impacto signifi cati vo nesse senti do: 

A últi ma dimensão se refere aos efeitos 
diretos da organização sobre seu território, 
sejam materiais ou na forma de narrati vas 
criadas a parti r de suas ati vidades. 

O gráfi co abaixo mostra todos os indicadores 

relacionados a essa últi ma esfera. Cada vérti ce 
corresponde a um indicador: um ponto mais 
longe do centro representa um desempenho 
melhor, como nos casos de engajamento cultural 
e melhora no uso de espaços públicos do bairro: 

Através de projetos constantes, como a Escola 
Livre de Dança da Maré, e um programa variado 
de ofi cinas, shows, exposições, aulas, etc., 
o CAM ati va redes criati vas locais, trazendo 
arti stas e profi ssionais criati vos para seu 

centro cultural. Os indicadores demonstram 
que a consequência das iniciati vas do CAM 
é que seus parti cipantes reconhecem e se 
sentem capazes de acessar redes criati vas. 

O trabalho do Centro dentro de seu território 
é muito signifi cati vo, conforme atestam 
esses indicadores. Vê-se que a assistência a 
ati vidades e a performances não só altera os 
modos em que os parti cipantes transitam pelo 

território, mas também sua compreensão sobre 
a realidade social, além de ter um impacto 
positi vo sobre seu senti do de pertencimento. 

Relacionamento entre indivíduo e território

Transformação direta nos territórios

0.805

0.689

0.800

0.710

0.708
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A organização teve um bom desempenho 
na maioria dos indicadores relacionados a 
transformação territorial, o que poderia se 
esperar dadas as suas frequentes ati vidades 
fora de sua sede e sua forte relação com 
as necessidades e prioridades da Maré 
(o CAM é parte das Redes da Maré, cujo 
principal objeti vo é elaborar estratégias 

para o desenvolvimento da região). Pode-se 
assumir que os dois indicadores com as piores 
pontuações (segurança em espaços públicos e 
infraestrutura) refl etem questões estruturais 
mais amplas do território (como altos níveis 
de violência e baixos níveis de infraestrutura 
básica fornecida pelo poder público).  

Novos signifi cados para 
espaços sem uso.

Engajamento comunitário.

Melhor percepção do território para 
os residentes. 

Novos negócios. 

Acesso aos espaços dentro do território dos 
projetos. 

Segurança em espaços 
públicos. 

Melhora no uso de espaços 
públicos.’

Criação de novos espaços 
sociais. 

Descrição mais positi va do território.

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Infraestrutura.
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AGÊNCIA DE  
REDES PARA 
JUVENTUDE
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CONTEXTOEixo

01
As quatro organizações artísticas que são parte 
desta pesquisa têm uma forte relação com o 
conceito de “território”. Como um espaço social 
de convívio e para a construção de identidades, 
um território apresenta marcadores geográficos e 
socioeconômicos que caracterizam situações de 
vulnerabilidade que seus habitantes vivenciam 
ou não. Se abordarmos a cultura a partir de uma 
perspectiva instrumental, pode-se dizer que, 
em territórios de extrema vulnerabilidade, essas 
organizações atuam como transformadoras da 
realidade social construída e vivida. 

Os indicadores do Eixo I buscam traçar um 
panorama do território onde a organização 
produz suas ações e atividades. De maneira a 
mapear o impacto gerado por essas organizações, 
precisamos primeiramente entender onde 
elas atuam. Os indicadores que aplicamos 

usam informações previamente disponíveis 
de instituições estatísticas nacionais ou locais 
(dados secundários). 

O trabalho da Agência se dá principalmente 
em quatro territórios periféricos do Rio de 
Janeiro: Batan, Santa Cruz, Rocinha e Pavuna.  
97 Cada um deles possui um baixo índice de 
desenvolvimento social, bastante inferior à 
média da cidade (0,609): 0,574, 0,528, 0,533 
e 0,563, respectivamente. Questões de 
vulnerabilidade crítica incluem altos níveis de 
violência e baixa provisão de serviços públicos. 
Em contraste, as taxas de mortalidade infantil 
em Batan, Santa Cruz e Pavuna estão entre as 
mais baixas da cidade, na faixa de 2,7 mortes 
antes de completar um ano de idade a cada 
1000 nascidos vivos (média municipal: 11,32). 

97Batan é uma favela situada no bairro do Realengo. Visto que não há dados específicos sobre essa comunidade, todos 
os indicadores referidos ao Batan utilizam dados gerais para o Realengo.



60 Relative Values

ATUAÇÃOEixo

02
As quatro organizações estudadas nesta 
pesquisa buscam maneiras diversas de gerar 
transformação social através de projetos e 
ati vidades que desenvolvem em territórios 
específi cos. Essas estratégias são determinadas 
pelo(s) grupo(s) que querem ati ngir, pelos 
recursos disponíveis e pelos territórios nos 
quais são aplicadas. 

Neste eixo, buscamos sistemati zar um 
entendimento das ações dessas organizações 
sobre seu intuito de gerar impacto em indivíduos 
e territórios. Organizações parceiras foram 

entrevistadas e também responderam a um 
questi onário customizado para este projeto. 
A seguir, as respostas serão apresentadas, 
analisadas e categorizadas. 

Para executar seu projeto em tantos territórios 
diferentes, alcançando mais de 800 jovens a 
cada ano, a Agência uti liza uma metodologia 
que não depende de nenhum edifí cio ou lugar 
específi co, lançando mão de uma forte rede 
de parceiros locais e prati cantes de artes. Seu 
principal objeti vo é encorajar jovens a superarem 
desafi os e a pensarem sobre problemas locais. 

A Agência é tanto uma organização como um 
projeto. Ela aplica sua própria metodologia 
através de um programa de treinamento no qual 
jovens de territórios vulneráveis podem acessar 

“os meios de superar o paradigma do défi cit e 
produzir soluções criati vas e inovadoras para 
problemas locais”.98

98Questi onário da Agência.
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A Agência envolve jovens de baixa renda, 
que enfrentam oportunidades educacionais 
reduzidas, pouco acesso a repertórios culturais 

e altos níveis de violência coti diana entre grupos 
armados e a polícia em seus bairros. 
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IMPACTOSEixo

03
O terceiro eixo foca nos impactos gerados 
pelas organizações a nível individual: isto é, 
daqueles que participam dos projetos e das 
ações. Para coletar essa informação, cada 
organização aplicou um questionário com os 
participantes e/ou público que vivenciou os 
resultados do projeto. A seleção das pessoas a 
serem entrevistadas foi aleatória, seguindo o 
método randomizado de seleção de amostras 

usado por outros estudos desse tipo.99  
A despeito de tentativas de construir um perfil 
geral dos participantes de cada organização, 
os resultados apresentados nesta seção se 
referem somente àqueles que participaram da 
pesquisa, referidos aqui como “respondentes”. 
No caso da Agência, um total de noventa e 
cinco pessoas responderam ao questionário. Os 
gráficos abaixo mostram suas características.

Perfil dos respondentes da Agência (n=95100)

11 – 18 anos 19 – 24 anos 25 – 30 anos 31 – 40 anos

Idade

29%

43%

21%

5%

Gênero
49%

Homem Homem 
transgênero

Mulher Mulher 
transgênero

Não 
respondeu

1%

41%

2% 6%

Fonte: Pesquisa Relative Values (2018).

Não respondeu

1%

Educação obrigatória

1%

Ensino 
fundamental 

completo

Ensino 
fundamental 
incompleto

Ensino médio 
incompleto

Ensino 
fundamental 

incompleto – em 
andamento

Ensino médio 
incompleto – em 

andamento

Ensino médio 
completo

2% 7%
1%

13%

46%

4%

Ensino superior 
completo

Ensino superior 
incompleto – em 

andamento

Educação de 
Jovens Adultos 

(EJA) incompleto

Ensino superior 
incompleto

Educação de 
Jovens Adultos 

(EJA) incompleto 
– em andamento

Educação de 
Jovens Adultos 

(EJA)

7%
2%

12%
3%1%

Educação complementar

99Daniel S. Yates, David S. Moore, and Daren S. Starnes, The Practice of Statistics, 3rd ed., (New York: Freeman, 2008).
100‘n’ refers to the total number of answers considered in the aforementioned figures. It is a tool used to contextualise the information 
when working with different sets of data, as is the case in this report. For the other organisations, the number will vary accordingly.
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A maioria dos respondentes pertence ao grupo 
etário que vai dos dezenove aos vinte e quatro anos 
de idade (41 respondentes de 95), correspondendo 
ao foco no público jovem, comparti lhado com as 
outras organizações desta pesquisa. Em comparação 
com as outras, a Agência foi a que teve a distribuição 
de gênero mais equitati va, com 48 homens e 
41 mulheres (incluindo homens e mulheres cis e 

transgênero). O nível educacional mais alto concluído 
pela maioria dos respondentes foi o ensino médio. 
Além disso, a Agência foi também a organização que 
teve a maior proporção de pessoas que frequenta(ra)
m Educação de Jovens e Adultos (EJA).101  

Nós também compilamos dados 
socioeconômicos sobre os respondentes: 

Dados socioeconômicos sobre os respondentes da Agência (n=95)

101Programa de educação ou série de iniciati vas - dirigido a jovens, adultos ou idosos que não ti nham acesso ao ensino 
obrigatório adequado na idade regular. 
102Sistema nacional de saúde fi nanciado pelo governo federal.

Dos 95 respondentes, 52 contribuem para a renda 
familiar, e a maioria mora com famílias compostas 
por de duas a cinco pessoas (75 respondentes). Os 
parti cipantes do questi onário foram perguntados 
sobre seu acesso a assistência médica: no caso 
das organizações brasileiras, parti cipantes foram 
perguntados quando foi a últi ma vez que foram ao 
denti sta (36 no últi mo ano, no caso da Agência), 
e como essa consulta foi marcada, se através de 

plano de saúde privado (8 respondentes), pelo 
SUS102 (39) ou como consulta parti cular (42). 

Os respondentes parti ciparam dos dois principais 
projetos da organização: o ciclo principal da 
Agência, que cria um relacionamento profundo 
e ati vo entre os parti cipantes e si mesma, e 
o festi val Todo Jovem é Rio, uma iniciati va 
mais recente que dura somente alguns dias. 

79%

De duas a 
cinco pessoas

Mais que cinco 
pessoas

Apenas uma 
pessoa

15%
6%

38%

Durante os 
últi mos 12 

meses

1 – 5 anos

41%

Mais que cinco 
anos

6%

Não sabe/Não 
respondeu

15%
6%

Não sabe/Não 
respondeu

Sistema 
público de 

saúde

41%

Consulta 
privada

44%

Plano de saúde

8%

Você contribui para sua renda familiar?

Quando foi a últi ma vez que você foi ao denti sta?

Quantas pessoas moram em sua residência?

Essa consulta foi feita através de

55%

1%

Não

Sim

44%

Fonte: Pesquisa Relati ve Values (2018).

Não sabe/Não 
respondeu
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Duração do envolvimento como parti cipante

Até seis meses

De um a dois anos

17%

20%
53%

1%
9%

De seis meses a um ano

Mais que dois anos

Não sabe/Não respondeu

Refl exividade

Engajamento/mobilização social

Expansão do capital social

Expansão de perspecti vas

Alto

Alto

Alto

Alto

17%

53%

9%

Fonte: Pesquisa Relati ve Values (2018).

As respostas desse grupo foram analisadas 
e traduzidas para indicadores que fornecem 
uma visão sistemáti ca dos temas tratados na 
pesquisa. O desempenho de cada indicador foi 

classifi cado como Baixo (0,0–0,5), Intermediário 
(0,5–0,7), Alto (0,7–0,9), ou Excepcional 
(0,9–1,0). Na próxima seção, apresentamos 
os resultados calculados para cada dimensão. 

O poder transformador da cultura pode 
ser observado através de várias lentes. 
O valor intrínseco de ações e práti cas 
culturais, relacionado aos conteúdos 
artí sti cos em si mesmos, disti ngue-se103 

como um aspecto importante, mas é 
parti cularmente difí cil de ser medido através 
das respostas subjeti vas dos indivíduos. 

Para tratar da dimensão do impacto sobre a 
capacidade de agência individual, focamos 
na capacidade individual de refl exão, em 

sua habilidade de processar experiências 
sociais, e no desenvolvimento de habilidades 
coti dianas.104 O poder de agência pessoal, o 
qual se manifesta também em relações sociais, 
ressoa além do indivíduo e também se refl ete 
na capacidade de um grupo ou comunidade 
de lidar com certos desafi os ou problemas. 

Os indicadores mostram como a Agência 
gera impacto na capacidade de agência 
individual de seus respondentes: 

A Agência é consistente nessa dimensão, 
gerando um alto impacto em todos indicadores. 
A promoção da refl exividade individual está no 
cerne da missão da Agência. Após a parti cipação 
em um dos ciclos de projetos, os parti cipantes 
mostram uma maior capacidade de refl exão, bem 
como de construir conexões com outras pessoas. 

O ti po de engajamento construído entre os 
parti cipantes e a organização cria as condições 
de se traduzir em mobilização social, refl exão 
e na geração de soluções para questões 
importantes sobre os bairros onde vivem. 

O aumento da capacidade de refl exão dos 

Capacidade de agência individual

0.801 0.834

0.754 0.800

103John Holden, Cultural Value and the Crisis of Legiti macy, (London: Demos, 2006).
104Long, van der Ploeg, (2009).



65Relative Values

Produzindo dados sobre subjeti vidades 
individuais, a pesquisa explora o impacto 
das organizações sobre a relação que os 
respondentes têm com artes e criati vidade. 
Nessa dimensão, nós tratamos do valor intrínseco 
das práti cas culturais (entendidas como meios 
para desenvolvimento social e econômico), 

bem como do valor intrínseco das artes, que 
consideramos através da análise do acesso a 
(democracia cultural) e proximidade com artes. 

A seguir, constam os cálculos dos 
indicadores da Agência para essa dimensão:

indivíduos, depois de parti cipar do programa, 
resulta numa expansão de suas perspecti vas para 
o futuro, com os respondentes pensando mais 

sobre sua educação e prospectos de trabalho. 

Relacionamento com artes e criati vidade

Democracia cultural

Trabalho artí sti co: percepção

Engajamento cultural

Proximidade com artes

Trabalho artí sti co: viabilidade

Habilidades criati vas

Excepcional

Alto

Baixo

Alto

Baixo

Intermediário

A Agência demonstra um desempenho 
excepcional nos indicadores de democracia 
cultural. Trabalhando com defi nições de artes e 
cultura que respeitam as ideias e experiências 
dos indivíduos, os respondentes foram 
perguntados sobre quão próximos de práti cas 
artí sti cas eles se senti am, e quão forte era sua 
percepção de que todos deveriam ter acesso a 
elas e a oportunidade de com elas se envolverem. 
As respostas individuais demonstraram que 
o programa produz fortes efeitos nessa área, 
infl uenciando as percepções dos parti cipantes 
sobre seu acesso às artes e a práti cas culturais. 

Já que a Agência é uma organização focada em 
questões de território e empoderamento de 
jovens, seu impacto na relação de jovens com 
artes e criati vidade se dá no contexto mais 

amplo da conexão dos parti cipantes com a 
realidade social. Isso se refl ete, possivelmente, 
nas pontuações mais baixas nos quesitos de 
desenvolvimento de habilidades criati vas e 
engajamento cultural geral, que defi nimos como 
a parti cipação coleti va em práti cas culturais e 
artí sti cas, e/ou produção, criação e co-criação de 
cultura. Isso pode ser um ponto a se considerar 
em futuras iterações do programa. 

Os respondentes indicaram entender melhor o 
trabalho nos setores artí sti co e cultural depois 
de parti cipar da Agência. No entanto, isso não se 
materializou numa convicção sobre a viabilidade 
de trabalhar neles, o que é provavelmente 
mais um refl exo da falta de acesso desses 
parti cipantes a esses setores na cidade do que 
das ações da Agência. 

0.937

0.814

0.359

0.838

0.427

0.669
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Acesso

Espaço vivido

Reconhecimento

Compreensão da realidade social

Identi fi cação e pertencimento

Alto

Intermediário

Alto

Alto

Alto

Os respondentes foram questi onados sobre 
os efeitos de sua parti cipação em termos de 
espaço vivido (seus iti nerários e trajetórias 
através da cidade e de seu bairro), quanto 

a sua compreensão da realidade social, e 
quanto a seu senti do de identi fi cação com e 
pertencimento ao território. A Agência mostrou 
um bom desempenho também nessa dimensão:

Construir e fortalecer redes está no cerne da 
metodologia da Agência, produzindo um impacto 
identi fi cável nos indicadores da organização. Os 
respondentes não somente reconhecem arti stas, 
líderes, empreendedores e outros profi ssionais 

relacionados à cultura e à criati vidade, senão 
que também sentem poder acessá-los sobre 
assuntos que vão além do âmbito da organização. 

Um dos principais objeti vos da Agência é 
ter um impacto na compreensão de seus 
parti cipantes sobre a realidade social e sobre 
seu senti do de pertencimento ao território 
e sua cidade. Os indicadores mostram que 
isso é obti do. As ati vidades de cada um dos 
projetos da organização provocaram uma 
melhor compreensão da realidade social dos 
parti cipantes, gerando refl exões sobre onde 
moram em termos de território local, cidade e país. 

Os dados refl etem, não obstante, as limitações de 
quanto a Agência foi capaz de alterar as rotas pelas 
quais seus parti cipantes transitam pela cidade, 
ou mesmo os espaços que eles podem ocupar. 
Apesar de encorajar ati vamente a construção 
de novas redes e provocar muita refl exão sobre 
territórios locais e a cidade em geral, subsistem 
barreiras ao aprimoramento do acesso ao direito 
à cidade por parte de jovens de baixa renda. 

Relacionamento entre indivíduo e território

0.747

0.743

0.722

0.804

0.615

De suas interações com indivíduos, insti tuições 
e comunidades de um território local, as 
organizações artí sti cas podem crescer, aprender 
e desenvolver melhor maneiras de integrar seu 
trabalho ao entorno.105 Elas têm o potencial 
de criar e/ou fortalecer redes criati vas locais 

através de seu envolvimento com arti stas 
locais e agentes culturais, bem como com 
empresas criati vas do universo mais amplo das 
indústrias culturais. Os indicadores mostram 
um bom desempenho da Agência nessa área:

Redes criati vas locais 

105Alessandro Bollo, Measuring Museum Impacts, (2013), <htt ps://www.academia.edu/6601989/Measuring_Museum_
Impacts>.
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A últi ma dimensão se refere aos efeitos 
diretos da organização sobre seu território, 
sejam materiais ou na forma de narrati vas 
criadas a parti r de suas ati vidades. 

O gráfi co abaixo mostra todos os indicadores 

relacionados a essa últi ma esfera. Cada vérti ce 
corresponde a um indicador: um ponto mais longe 
do centro representa um desempenho melhor, 
como nos casos de engajamento comunitário 
e descrição mais positi va do território: 

A presença difusa da Agência em vários 
territórios, sem uma relação forte com 
alguma sede específi ca, refl ete-se no 
baixo desempenho em indicadores como 
infraestrutura, segurança e melhora no uso 

de espaços públicos. Não obstante, os outros 
indicadores mostram o impacto signifi cati vo do 
projeto em relação à percepção e compreensão 
dos parti cipantes sobre o território.

Transformação direta nos territórios

Novos signifi cados para 
espaços sem uso.

Engajamento comunitário.

Melhor percepção do território para 
os residentes. 

Novos negócios. 

Acesso aos espaços dentro do território dos 
projetos. 

Segurança em espaços 
públicos. 

Melhora no uso de espaços 
públicos.

Criação de novos espaços 
sociais. 

Descrição mais positi va do território.

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Infraestrutura.
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CONCLUSÃO
A pesquisa Relati ve Values testou uma metodologia 
para que organizações artí sti cas possam medir 
seu próprio impacto socioeconômico e produzir 
evidências específi cas ao território, as quais podem 
informar e moldar debates mais amplos sobre 
políti cas para as indústrias criati vas e culturais. 
Em parcerias com quatro pequenas insti tuições 
culturais em Londres, Manchester e Rio de Janeiro, 
a equipe integrada de pesquisa formulou estratégias 
para entender as disti ntas maneiras pelas quais a 
práti ca artí sti ca contribui para o desenvolvimento 
socioeconômico, em áreas sujeitas a múlti plos 
fatores de estresse. Ideias sobre o valor cultural 
se traduziram entre as linguagens da economia e 
das artes, transferidas entre acadêmicos, arti stas 
e ati vistas sociais, ganhando novos signifi cados 
com o intercâmbio de práti cas em territórios 
“hiper-locais”. O projeto fortaleceu a capacidade 
de organizações artí sti cas de pequena escala de 
encontrar maneiras diferentes de responder as 
perguntas que elas fazem a si mesmas, e a pensar 
como elas podem ajustar seu valor cultural às 
especifi cidades das economias criati vas locais nas 
quais estão inseridas. Através da colaboração com 
as quatro organizações na criação de indicadores e 
no treinamento de agentes locais para a aplicação 
de questi onários (ver a seção “Metodologia” acima), 
a pesquisa Relati ve Values aumentou o protagonismo 
de organizações artí sti cas em debates sobre como 
as artes benefi ciam comunidades com alguns dos 
mais baixos índices de desenvolvimento humano 
e social em cada uma das respecti vas cidades.
 
O eixo central do projeto foi um intercâmbio 
internacional que priorizou ti pos de práti cas 
artí sti cas com objeti vos sociais próprios previamente 
defi nidos, relevantes para populações específi cas. 
Portanto, a Agência ocupa um lugar central na 
aplicação experimental do método Relati ve Values 
porque ela está, também, baseada num método, o 
qual é comparti lhado por organizações artí sti cas 
britânicas e brasileiras e declara a intenção de 
gerar benefí cios socioeconômicos, desenvolvendo 
habilidades empreendedoras de jovens e esti mulando 
a inovação em territórios vulneráveis. Ainda que 
a pesquisa ressalte iniciati vas artí sti cas com uma 
missão explicitamente declarada, ela também explora 
maneiras de fazer com que organizações artí sti cas 
parti cipati vas levantem questões relacionadas a 
criati vidade e a suas próprias práti cas artí sti cas, 
no âmbito do debate mais amplo sobre “valores”.
 
Descobertas relevantes da pesquisa incluem 
evidências sobre maneiras em que ati vos artí sti cos 
de pequena escala (organizações culturais) criam 
condições para a incubação de iniciati vas de 
economia criati va, em comunidades urbanas 
sujeitas a múlti plos fatores de estresse (exclusão 
socioeconômica, altos níveis de violência, acesso 
limitado a redes e insti tuições culturais, etc.). Os 
dados produzidos por cada uma das organizações 

foram apresentados por cada uma delas em fóruns 
de políti cas culturais, e lhes permiti rão informar e 
moldar debates sobre como comunidades urbanas 
vulneráveis devem ser incluídas e referenciadas no 
desenvolvimento estratégico da economia criati va. O 
Relati ve Values já está provando ser uma ferramenta 
efeti va para engajar o público geral, indústrias 
culturais, governo e organizações fi lantrópicas (ex. 
associações e fundações) em debates sobre valor 
cultural. Experimentando um modelo de referência 
para avaliar como iniciati vas de economia criati va 
encorajam o fortalecimento socioeconômico dentro 
de territórios que estão tradicionalmente fora do 
alcance de indústrias culturais hegemônicas, esta 
pesquisa atraiu interesse em desenvolvimentos 
futuros tanto no Brasil quanto no Reino Unido. Nós 
adaptamos a metodologia na forma de um “toolkit” 
que já foi usado por quarenta jovens arti stas e 
produtores culturais no desenvolvimento de novos 
projetos em territórios vulneráveis (ver Relati ve 
Values II) e será usada para avaliar o valor cultural 
de vinte e cinco projetos artí sti cos em todas regiões 
do Brasil entre 2018-2024 (ver Relati ve Values III).
 
Ainda que haja diferenças radicais nas práti cas 
observadas no setor tradicional de indústrias 
criati vas, o impacto de organizações artí sti cas 
trabalhando em territórios vulneráveis é 
caracterizado por palavras-chave normalmente 
associadas a start-ups de rápido crescimento: 
inovação, empreendedorismo, resiliência, networking, 
capital social, sustentabilidade e agência. A pesquisa 
elaborou e testou uma metodologia para defi nir o 
valor social econômico de organizações culturais 
que são genuinamente incubadoras de inovação 
de base, e também demonstrou a efeti vidade 
das estratégias que elas estão desenvolvendo 
para romper seu isolamento de outros mercados/
profi ssionais com os quais comparti lham ideias, 
recursos e práti cas. O Relati ve Values, portanto, 
demonstra como comunidades urbanas periféricas 
e vulneráveis uti lizam a criati vidade como um 
valor positi vo que se contrapõe como um “contra-
modelo” a negócios intensivos em recursos.
 
Por fi m, a pesquisa abre caminhos para que 
organizações artí sti cas identi fi quem os fatores que 
aumentam seu valor cultural. Visto que a metodologia 
está sendo testada com uma amostra maior de 
organizações, os indicadores originados a parti r da 
fase experimental se tornarão menos associados às 
circunstâncias e aos contextos específi cos de cada 
uma delas, permiti ndo que emerja um panorama 
que possa ser considerado representati vo. O 
Relati ve Values cria uma oportunidade para que 
organizações artí sti cas olhem a si mesmas, 
permiti ndo-as crescer e/ou repensar suas narrati vas, 
mas também entender o signifi cado de sua 
efeti vidade em relação a territórios específi cos 
como um fator central na determinação de seu valor. 
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Desenvolvendo um modelo para 
avaliar o impacto de organizações 
artí sti cas atuando em comunidades 
urbanas vulneráveis, sujeitas a 
múlti plos fatores de estresse

U M  P R O J E T O  D E  P E O P L E ´ S  P A L A C E  P R O J E C T S  -  Q U E E N  M A R Y  U N I V E R S I T Y  O F  L O N D O N


