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RESUMO 

 

A pesquisa apresenta o Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Música: 
Licenciatura, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). Com intuito 
de apresentar uma pesquisa documental sobre “Ciclo de Políticas Publicas através 
das leis de formação de Orquestras Municipais”. Tendo como material de análise os 
projetos de formação dessas orquestras. Para analisar dos dados utilizou-se as 
etapas de construção de políticas públicas descritos por Raeder (2014). Almeja-se 
que os dados adquiridos nesta pesquisa possam contribuir para a criação de novas 
leis municipais não só na área da música, mas como em todas as formas de arte.  
 

Palavras-Chave: Orquestras Municipais. Ciclo de Políticas Públicas. Legislação 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The research presents the Completion Paper of the Undergraduate Course in Music: 
Degree, State University of Rio Grande do Sul (UERGS). In order to present a 
documentary research on “Public Policy Cycle through the laws of formation of 
Municipal Orchestras”. Having as analysis material the projects of formation of these 
orchestras. To analyze the data we used the steps of public policy construction 
described by Raeder (2014). It is hoped that the data acquired in this research can 
contribute to the creation of new municipal laws not only in the area of music, but in 
all art forms. 
 
Keywords: Municipal Orchestras. Public Policy Cycle. Municipal Legislation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante minha vida na música, vi muitas bandas principalmente aquelas com 

parcerias com a prefeitura de municípios serem criadas, e após alguns meses 

simplesmente serem fechadas, reativadas no começo de mandatos e encerradas 

novamente.  

O Brasil é um país com proporções continentais, e mesmo assim não há 

muitas bandas e orquestras municipais no país de acordo com o IBGE que investiga 

a cultura nos municípios do Brasil, é possível que entre quarenta e cinco e cinquenta 

e cinco por cento (45% e 55%) dos municípios possuem um programa de incentivo a 

atividades musicais, corais e bandas, porém onze e meio por cento (11.5%) 

possuem orquestras, mas uma pequena fração disso recebe apoio da gestão 

municipal, o que leva muitas delas a encerrar as suas atividades, isso muitas vezes 

desanima as crianças e jovens que tem sua vida na música iniciada por estas 

bandas. 

 Em algumas exceções existem as orquestras que são criadas através de leis 

municipais, que as torna um patrimônio público do município em que foi criada, além 

disso, elas podem receber tanto auxilio da prefeitura em verbas como da iniciativa 

privada, ou até mesmo através da Lei de Incentivo à Cultura (A Lei 8.313, de 23 de 

dezembro de 1991). Após algumas pesquisas feitas em sites municipais que contém 

todas as leis criadas, descobri que bandas e orquestras criadas por lei, não podem 

ser desfeitas, interrompidas por divergências partidárias ou falta de verbas, as 

prefeituras devem sempre manter o professor/regente e a manutenção dos 

instrumentos. Das orquestras criadas através de leis municipais podem se citar a 

Orquestra municipal de Serafina Correa/RS (criada através da Lei Nº 3582 de 05 de 

março de 2018), a Orquestra Municipal de Campinas/SP (criada através da Lei 

Nº3421 de 29 de dezembro de 1965), a Orquestra Municipal de Charqueadas/RS 

(criada através da Lei Nº 3034 de 1º de novembro de 2018), a Banda Municipal de 

Luiz Alves/SC (criada pela Lei Nº 1742 de 2018).  

Como citado anteriormente estas bandas não podem ser interrompidas por 

divergências partidárias, caso ocorra será aplicado penalidades judiciais.  

Infelizmente, no Brasil o que mais ocorre nos últimos anos é a grande falta de 

informação sobre assuntos importantes e muita em outros que não necessitem de 

tanto foco, como exemplo podemos citar o objetivo deste projeto que é a criação de 
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orquestras municipais via lei municipal, que ao olhar de leigos parece ser um 

processo hercúleo, mas que com um pouco de informação conseguiríamos criar 

dezenas ou até mesmo centenas de orquestras pelo Brasil, que através delas somos 

capazes de tirar das ruas muitas crianças que pelo fato de não haver atividades 

extracurriculares no turno inverso à sua aula, ficam nas ruas e ficam vulneráveis a 

más influencias do dia a dia. 

 Além disso, estas orquestras podem formar novos professores de música ou 

até mesmo de outras áreas, visto que nestas orquestras criadas podem ser 

formuladas bolsas de monitoria, como exemplo pode se citar a orquestra de Joinville 

SC, que fornecia bolsas de monitoria remuneradas no valor de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais), para os alunos que atuam como monitores da 

orquestra e que fazem atividades em oficinas para a comunidade do município, além 

das mais estas crianças e jovens ao ingressarem nestas orquestras aprenderão o 

significado de responsabilidade e trabalho em equipe que poderão levar com eles 

para toda a vida, fora que eles aprenderão a desenvolver o senso de 

responsabilidade e o senso crítico. Uma frase que foi falada por Pitágoras a mais de 

2.500 anos nunca foi tão atual nos dias de hoje que é: “Educai as 

crianças e não será preciso punir os homens”. 

Com base neste assunto quero por meio deste trabalho mostrar que criar uma 

orquestra municipal não é um bicho de sete cabeças como a população pensa e 

que, com a ajuda da própria comunidade, como foi feito na cidade de Charqueadas, 

pode sim criar uma orquestra municipal e torná-la um patrimônio público através de 

uma lei municipal. 

O tema foi escolhido pela desagradável experiência em ver uma banda 

municipal, marcial ou até mesmo orquestras serem criadas com parcerias de 

prefeituras (às vezes só no nome, pois algumas não estavam nem aí para elas), e 

em seguida por divergências políticas ou troca de mandatos elas simplesmente 

serem encerradas. E como não foram criadas por alguma lei municipal as prefeituras 

não sofrem nenhuma penalidade. 

Para leigos uma orquestra é formada por gente que saiba tocar um 

instrumento e de um maestro, mas não é bem assim, além dos músicos e do 

maestro e necessário um corpo de suporte para ajudar os músicos em 

apresentações com as partituras e estantes. E ainda a orquestra deve contar com o 

apoio dos pais dos alunos para vigia-los em apresentações fora da cidade e também 
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com a colaboração de outras pessoas que lidam com a gestão da orquestra. E 

dentre os quais tem a responsabilidade de comunicar as autoridades do município 

caso seja enviado um convite para a orquestra tocar, ou avisar quando algum 

instrumento estiver com defeito ou precisando de manutenção, que no caso ocorre 

com muita frequência devido ao uso, isto para uma orquestra que não possui vínculo 

com a prefeitura, pode custar muito financeiramente o que leva ao encerramento 

dela. 

Diferente das orquestras formadas por leis municipais estas sim não podem 

ser encerradas ou serão aplicadas as penas judiciais cabíveis, sendo capaz de usar 

como exemplo a Orquestra Municipal de Campinas que está ativa desde 1965 e 

mantendo suas atividades até hoje, além da de Campinas podemos citar a 

Orquestra de Joinville que além de ser criada por Lei Municipal ainda possui um 

artigo em seu projeto que possibilita a bolsa orquestra, que é uma bolsa de monitoria 

de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para que alguns alunos façam 

monitorias e oficinas para a comunidade.  

Visando o fato de que o Brasil e um país de proporções continentais o número 

de orquestras municipais e bandas ainda tem uma porcentagem muito baixas de 

acordo com o IBGE, pesquisas em municípios apontam que cerca de 11,5% dos 

municípios possuem uma orquestra municipal, o que equivale a cerca de 500 

municípios, isto para um país que possui cerca de cinco mil municípios é quase 

insignificante. Um agravador disto e a falta de informação e de confiança na política, 

o que acarreta no medo de empresários da iniciativa privada que podem investir um 

bom dinheiro nelas. Como citado anteriormente pela falta de informação muitos 

vereadores não têm a ideia de criar um projeto de lei para a criação de uma 

orquestra. 

 

 

2. OBJETIVO 

 

Analisar cinco projetos de lei de criação de orquestras, tendo como 

embasamento a dissertação sobre ciclo de políticas públicas de Savio Raeder. 

 

3. METODOLOGIA  
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A abordagem usada para este trabalho foi a Pesquisa Qualitativa, pois nela 

não há preocupação numérica, mas sim, com o aprofundamento da compreensão de 

um grupo social, de uma organização e etc. 

O método usado foi a Pesquisa Documental, pois foram usados os projetos 

de lei para a criação das orquestras como objetos de estudo. A técnica para coleta 

dos dados foi a mesma usado para o método, já que foram coletados documentos 

para serem analisados. 

Após todos os dados coletados foi feito uma pilhagem de todos os dados 

obtidos e em seguida foram filtrados os mais importantes. O critério de análise dos 

dados foi embasado na dissertação de Savio Raeder (2014) baseado no livro “Policy 

Cycle Approach” (Abordagem do ciclo de Politicas Publicas), que foi uma abordagem 

feita pelo sociólogo inglês Stephen Ball e por colaboradores como Richard Bowe e 

Gold em 1992. Após a coleta dos projetos, foram feitos tópicos com os projetos de 

leis, tendo como visão a abordagem do ciclo de Politicas Publicas de Savio Raeder. 

Que tem como foco cinco etapas principais para a criação das leis: definição do 

problema, formação de agenda, formação de programas, implementação de politicas 

e monitoramento. 
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4. SOBRE OS DOCUMENTOS DE PESQUISA 

 

Após a escolha do tema fui pesquisar na internet alguns municípios que 

possuíam orquestras municipais, após encontrar alguns filtrei novamente desta vez 

pesquisando apenas aqueles que possuíam uma lei de criação de orquestras. 

Depois de algumas pesquisas encontrei o site “leismunicipais.com.br” que 

possui todas as leis dos municípios ali cadastrados. Dentro deste site encontrei leis 

de formação de orquestras que foram as de Joinville SC e de Campinas SP, ambas 

com seus projetos detalhados.  

A seguir entrei em contato com algumas prefeituras próximas da minha 

cidade, nas quais eu já tinha conhecimento sobre suas orquestras. Nestas 

prefeituras consegui os projetos de formação das orquestras de Charqueadas e 

Nova Santa Rita, ambas do Rio Grande do Sul. Depois de encontrados e obtidos 

quatro dos cinco projetos de lei, decidi procurar no Google mais alguma orquestra, 

neste site consegui encontrar a ultima orquestra para estudo a Orquestra Jovem 

Municipal de Guarulhos SP.  

Posteriormente depois de reunidas as cinco orquestras procurei o melhor 

meio para analisar. Após outras pesquisas me foi sugerido o ciclo de políticas 

públicas que foi uma abordagem feita por Richard Bowe e Gold no ano de 1992. 

Entretanto como não havia muito tempo e o livro estava todo em inglês, decidi 

pesquisar por dissertações feitas com este assunto aqui no Brasil, o que me levou a 

encontrar a analise do ciclo de políticas feito por Savio Raeder no ano de 2014. 

 

5. CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

 A Abordagem do Ciclo de Políticas foi criada no ano de 1992, pelos 

sociólogos ingleses Stephen Ball e Richard Bowie, que viam as políticas públicas 

como um ciclo sem fim. Já para Raeder (2014, p128) o ciclo de polícias e definido 

em cinco fases principais. 
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Figura 1: Ciclo de Políticas Publicas 

 

Fonte: Sávio Raeder 

 

A seguir temos um resumo retirado da dissertação de Savio Raeder que tem 

como titulo principal “CICLO DE POLÍTICAS: uma abordagem integradora dos 

modelos para análise de políticas públicas”. 

 

Percepção e Definição de problemas 

 

Esta é a questão central da etapa de definição de problemas, que é permeada 

tanto por critérios técnicos, marcados pela construção de indicadores que apontam a 

urgência de determinadas ações, como por circunstâncias decorrentes de situações 

de emergência (epidemias, catástrofes naturais, etc.). 

 

Formação da Agenda Decisória 

 

A segunda etapa do ciclo é a de formação da agenda decisória. Essa agenda 

pode ser entendida como um conjunto de problemas encarados como relevantes 

pelos atores envolvidos com a política. Conforme Secchi (2013, p. 46, apud 

RAEDER 2014, p.130), a agenda pode ser concretizada em um programa de 

governo, um planejamento orçamentário ou mesmo um estatuto partidário. O autor 

apresenta três tipos de agendas: (a) agenda política (ou sistêmica); (b) agenda 

formal (ou institucional); (c) agenda da mídia. 

 

Formação de Programas 
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Viana (1996, p. 13, apud RAEDER 2014, p132) propõe que a fase de 

formulação seja dividida em três subfases. Na primeira, uma massa de dados seria 

transformada em informações relevantes. Na fase seguinte, valores e princípios se 

combinam com informações factuais para produzir conhecimento sobre a ação. Já 

na última, o conhecimento empírico e normativo é transformado em ações públicas. 

 

Implementação das Políticas 

 

A implementação da política é a concretização da solução dos problemas que 

foram definidos na agenda decisória, problemas que deverão ser tratados a partir 

dos critérios definidos na etapa anterior. Uma forma de caracterizar a fase de 

implementação é apresentada por Secchi (2013, p.55, apud RAEDER, 2014, p.133): 

“[...] aquela em que regras, rotinas e processos sociais são convertidos de intenções 

em ações”. Secchi (2013, p. 58 - 59, apud RAEDER 2014, p.133) também explicita 

alguns exemplos de instrumentos de implementação de política pública: 

regulamentação, legalização, impostos, subsídios, prestação de serviço público, 

transferências de renda, campanhas e concursos. 

 

Monitoramento e Avaliações das Ações 

 

A fase de avaliação pode ocorrer em três diferentes etapas da implementação 

da política: antes, durante ou depois. As avaliações encerram o ciclo da política 

pública, fornecendo subsídios para o início de um novo ciclo, voltado para a 

resolução do problema não equacionado ou indicando a resolução completa das 

questões que a política objetivava resolver. 

 

 

 

 

6. ANALISE DOS PROJETOS DE LEI 
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Analisando os projetos de Leis de formações de orquestras tem se os 

seguintes resultados. 

 

6.1. ORQUESTRA MUNICIPAL DE CAMPINAS SP 

 

Nome da orquestra: 

Orquestra Municipal de Campinas SP 

Número da Lei: 

Lei Nº 3421, de 29 de dezembro de 1965. 

Teve implementação de problema? 

Sim. Falta de valorização da música brasileira, difusão cultural. 

Teve formação de agenda? 

Sim. A criação de um projeto de lei que de vida a uma orquestra municipal. 

Teve formação de programa? 

Sim. A criação do seu projeto de lei e, a definição de quem acarretará com as 

despesas. 

Política implementada: 

Criação da Orquestra, Liberdade de Contratação de Músicos ou Artistas 

profissionais, porém seu contrato não deverá durar mais que um ano. 

Teve ou ainda tem algum monitoramento? 

Sim. Monitoramento midiático através de redes sociais, vídeos e o próprio site da 

orquestra onde se pode encontrar a agenda de shows. E também monitoramento 

pela prefeitura municipal de Campinas. 

Possui algum programa de bolsa para estudantes ou semelhante? 

Não possui bolsas. Entretanto permite a contratação de músicos profissionais. 

 

6.2. ORQUESTRA MUNICIPAL DE JOINVILLE SC 

 

Nome da orquestra: 

Orquestra Municipal de Joinville 

 

Número da Lei: 

Lei Nº7260, de 5 de julho de 2012 
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Teve implementação de problema? 

Sim. A criação de uma fundação cultural, que envolva as quatro Artes (Musica 

Dança Teatro e Artes Visuais). 

Teve formação de agenda? 

Sim. A criação dos projetos de lei para a criação da orquestra, e a definição de quem 

acarretará com as despesas. 

Teve formação de programa? 

Sim. A fundação do projeto de lei, implementação de bolsas e a criação de editais 

para a contratação de maestros, e a formação do setor administrativo. 

Política implementada: 

Criação da orquestra, com liberdade para tocar e representar o município em 

apresentações no estado ou em outros países, além da implementação do programa 

de bolsas de estudo para oficineiro. 

Teve ou ainda tem algum monitoramento? 

Não. A orquestra teve seu encerramento no ano de 2014, devido a crises 

financeiras. 

Possui algum programa de bolsa para estudantes ou semelhante? 

Sim. Possuiu bolsas para alunos que queiram dar oficinas de música para a 

comunidade em geral com o valor de R$800,00 (oitocentos reais). E a bolsa-músico 

uma ajuda de custo para os membros da orquestra com o valor de R$550,00 

(quinhentos e cinquenta reais). 

 

6.3. BANDA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA RS 

 

Nome da orquestra: 

Banda Municipal de Nova Santa Rita. 

Número da Lei: 

Lei Nº 1142, de 06 de dezembro de 2013. 

Teve implementação de problema? 

Sim, a difusão musical, e formação de músicos no município. E atuar em 

solenidades cívicas, festivas e artísticas. 

Teve formação de agenda? 

Sim. A formulação do projeto de lei para a criação da Banda Municipal. 

Teve formação de programa? 
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Sim. A criação da Banda, e deverá manter em caráter permanente a Biblioteca de 

Música, integrada ao acervo e também o Laboratório de Musica, com aulas de 

Teoria Percepção e solfejo Musical a alunos da rede de ensino a partir dos dez anos 

de idade. 

 

Política implementada: 

Criação da Banda, junto com ela a possibilidade de contratação de músicos para 

fazer parte do corpo da Banda, e claro também aceitará músicos voluntários. 

Teve ou ainda tem algum monitoramento? 

Sim, a Banda esta ativa até hoje. Com monitoramento da prefeitura de Nova Santa 

Rita, junto com a Secretaria de Educação Esporte e Cultura. 

Possui algum programa de bolsa para estudantes ou semelhante? 

Não possui bolsas de auxilio, entretanto pode contratar músicos do município para 

participar e fornece estágios para músicos em aprendizado no Laboratório de 

Música. 

 

6.4. ORQUESTRA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS RS 

 

Nome da orquestra: 

Orquestra Municipal de Charqueadas. 

Número da Lei: 

Lei Nº 3034, de 1ºde novembro de 2018. 

Teve implementação de problema? 

Sim, a falta de uma orquestra para fazer aberturas de solenidades para o município 

e, um espaço para que os alunos das escolas (estaduais, municipais e particulares) 

tenham acesso a iniciação musical. 

Teve formação de agenda? 

Sim. A orquestra já havia sido criada em 2017, com parceria da prefeitura e das 

escolas municipais. Em 2018, com o apoio da câmara de vereadores do município 

foi proposto o projeto de criação da orquestra com o intuito de torna-la um 

patrimônio municipal. 

Teve formação de programa? 
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A criação definitiva da orquestra de Charqueadas com as despesas e manutenção 

de instrumentos pagos pela SMED (Secretaria Municipal de Educação) e pela 

Prefeitura Municipal, além de edital de contratação de um professor/regente. 

Política implementada: 

Criação da orquestra municipal possibilitando os alunos da rede escolar a ter acesso 

à iniciação musical, com aulas de teoria musical durante a semana e ensaio da 

orquestra nos finais de semana. 

Teve ou ainda tem algum monitoramento? 

Sim, a orquestra possui monitoramento pela prefeitura municipal e pela secretaria 

municipal de educação e cultura. 

Possui algum programa de bolsa para estudantes ou semelhante? 

Não. Todos os membros da orquestra são músicos voluntários, a orquestra fornece 

os instrumentos e aulas de teoria para eles. 

 

6.5. ORQUESTRA JOVEM MUNICIPAL DE GUARULHOS SP 

 

Nome da orquestra: 

Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos 

Número da Lei: 

Lei Nº 134, de 1º de agosto de 2003. 

Teve implementação de problema? 

Sim. A criação como forma de incentivar a formação de novos músicos no município. 

Teve formação de agenda? 

Sim. A formulação do projeto de lei da orquestra. 

Teve formação de programa? 

A formação da orquestra com cerca de setenta e cinco músicos, e em adição uma 

bolsa-auxílio de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 

Política implementada: 

A criação da Orquestra junto com a bolsa-auxílio. Além de três ensaios semanais. 

Além de aulas de teoria dados por profissionais dentro da orquestra e convidados de 

fora. 

Teve ou ainda tem algum monitoramento? 

Sim. A orquestra está ativa e recebe monitoramento da prefeitura e monitoramento 

midiático através de redes sociais. 
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Possui algum programa de bolsa para estudantes ou semelhante? 

Sim. A Orquestra conta com uma Bolsa-auxílio de R$350,00 (trezentos e cinquenta 

reais). 

 

7. ANÁLISE DOS TÓPICOS 

 

Após os tópicos serem criados foi feito um desmembramento mais detalhado 

de cada orquestra com o embasamento do ciclo de políticas públicas, mantendo 

sempre a mesma ordem para não gerar confusões. 

  

Implementação do problema 

 

 Seguindo a primeira etapa do ciclo de politicas temos como ponto de partida a 

delimitação do problema, ou seja, uma causa para a existência da orquestra. A 

delimitação do problema pode dividida em... catástrofes naturais, epidemias ou 

algum motivo social, no caso das orquestras todas as citadas tiveram como 

principais motivos: a difusão da musica popular brasileira, a falta de uma orquestra 

para a abertura de solenidades cívicas do município e uma forma de incentivar a 

profissionalização de novos músicos. Após as questões serem levantadas foram 

decididas as melhores formas de resolução do problema, no caso uma solução 

viável para o problema visado, o que leva a segunda etapa do ciclo. 

 

Formação de Agenda 

 

Na segunda etapa do ciclo de formação das orquestras temos como o 

enfoque a formação da agenda pública, que tem como objetivo decidir quem ira 

tomar as decisões cabíveis para a formação da orquestra e quem ira arcar com suas 

despesas durante sua existência. 

A maioria das orquestras que são citadas nos tópicos tem como arcador das 

despesas a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Educação e Cultura. 

Usando como exemplos a orquestra de Charqueadas e Nova Santa Rita, 

ambas tem como arcador das despesas a SMED de seus respectivos municípios, 

todavia permitem ajuda financeira de iniciativas privadas, caso queiram investir na 

orquestra.  
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Já a orquestra de Campinas SP, tem como meio de arcar as despesas 

através de créditos e verbas destinadas exclusivamente para a orquestra, com esta 

verba fica disponível a contratação de músicos profissionais nacionais e 

internacionais, entretanto sua contratação não deve exceder o prazo de um ano. 

A orquestra de Joinville teve como meio de arcar as suas despesas a Lei 

Orçamentaria Vigente na época de sua criação. 

Já a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos tem como maneira de arcar 

com as despesas de bolsas um Crédito Adicional Especial, aberto pelo poder 

executivo vigente na época de sua criação, proveniente de uma anulação total ou 

parcial de Festejos Carnavalescos no município. 

 

Formação de Programas 

 

Na terceira etapa do ciclo temos a Formação de Programas, que 

resumidamente e a forma de que os formadores da agenda vão fazer o projeto para 

a criação das orquestras, nesta fase os projetos de lei são esboçados, adicionando 

ou removendo tópicos uteis ou inúteis. Nesta fase também e decidido se pode ou 

não acontecer no projeto uma forma de acrescentar uma bolsa para os músicos ou 

uma ajuda de custo e, até mesmo a possibilidade de contratação de músicos para a 

orquestra.  

Na criação de bolsas das orquestras de Joinville e Guarulhos podemos 

observar em seu projeto que há uma rigorosa seleção para os contemplados, em 

Guarulhos, por exemplo, o candidato não deve estar cadastrado em nenhum 

programa do município, além de ter a idade necessária para participar da orquestra. 

Já a de orquestra de Joinville possui um edital especifico em seu projeto de lei 

para a participação. Além disso, para o aluno concorrer à vaga de oficineiro pela 

orquestra ele deve passar por um processo de seleção e também apresentar uma 

oficina de demonstração com duração de 15 minutos para os avaliadores. 

Já as orquestras de Campinas e Nova Santa Rita, tem em seu projeto de lei a 

permissão de contratação de músicos, entretanto cada uma delas tem suas 

peculiaridades para contratação. Na orquestra de Campinas, por exemplo, há em 

seu projeto uma cláusula que permite a contratação, porém por apenas um ano, 

mediante isto deve ser refeito seu contrato ou renovado. Já a de Nova Santa Rita 

não possui nenhuma limitação de contratação.  
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Política Implementada 

 

A quarta etapa do ciclo de políticas públicas, nesta fase as soluções 

propostas na agenda decisória são concretizadas. Todas as orquestras citadas tem 

com como implementação de políticas públicas termos semelhantes que é a 

conclusão e entrega do projeto de lei da orquestra com algumas peculiaridades em 

cada uma.  

A Banda de Nova Santa Rita, por exemplo, ela tem “Banda” no seu nome, 

entretanto sua formação e forma de tocar pode ser considerado uma Orquestra de 

Sopros, e como foi citado nos termos anteriores permite a contratação de músicos, 

além disso, possui uma biblioteca de musica vinculada a ela. 

Já a Orquestra de Campinas é uma Orquestra de cordas, e semelhantemente 

como a orquestra de Nova Santa Rita, permite a contratação de músicos, porém 

possui um tempo de contrato que é de um ano. Além disso, como curiosidade esta 

orquestra é uma das mais antigas já criadas por lei municipal e está ativa ate hoje. 

Ainda na lista temos a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos que é umas 

das orquestras da lista que possui um programa de bolsa-auxilio, e, além disso, um 

processo de seleção que em minha opinião é um dos mais rigorosos em 

comparação as outras orquestras, que resumidamente você deve ser submetido a 

uma prova com o instrumento que foi escolhido para participar da orquestra, esta 

prova é avaliada pela Comissão de Avaliação e Seleção. 

Na lista também temos a Orquestra Municipal de Charqueadas, que possui 

como parceria todas as Escolas Municipais de Charqueadas, que doaram seus 

instrumentos musicais e acessórios para a orquestra. Ela também acolhe membros 

de todas as redes de ensino do município; como as escolas municipais estaduais e 

particulares. 

E por fim temos a Orquestra de Joinville que foi uma orquestra de cordas 

fundada em 2012 com dois programas de bolsas: 

- Bolsa oficineiro: que fornecia bolsas de R$900,00 para os alunos fornecerem 

oficinas musicais para a comunidade em geral. 

- Bolsa músico: que fornecia uma bolsa auxilio de R$550,00 para os alunos arcarem 

com despesas de educação, alimentação e transporte.  
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Infelizmente a orquestra teve seu fim em 2014, porém muitas pessoas estão 

lutando atualmente para a reativação da orquestra que trouxe muita alegria para o 

público de Joinville. 

 

Monitoramento e avaliação das ações 

 

 A última fase do ciclo de politicas pública, temos o monitoramento e avaliação 

que consiste em os formadores de agenda efetuarem o monitoramento do projeto ou 

instituição criado pela lei em que participou. Praticamente todas as orquestras são 

monitoras pela SMED (Secretaria Municipal de Educação e Desporto) pela prefeitura 

ou ate mesmo através de mídias sociais, como Facebook, Instragran e Youtube.  

Quando estas não atendem as solicitações em seus projetos lei, podem 

ocorrer cortes de verbas subtração de membros ou até mesmo a revogação de sua 

lei. 

 

Orquestras com bolsas ou semelhantes 

 

Elaborando os tópicos e analisando os resultados constatou-se que poucas 

orquestras possuem uma bolsa para os participantes, podemos citar a orquestra de 

Joinville e a de Guarulhos. Entretanto, a orquestra de Joinville devido a crises 

financeiras teve seu fim em 2014, em seu projeto de lei consta uma estimativa do 

impacto orçamentário para os cofres públicos com o valor gasto nos anos de 

funcionamento dentre eles estão: 2012 um valor de R$ 170.195,00 (cento e setenta 

mil cento e noventa e cinco reais), 2013 e 2014 um valor de R$ 392.585,00 

(trezentos e noventa e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais). Infelizmente a 

orquestra de Joinville teve sua lei revogada devido ao seu alto custo para os cofres 

públicos.  

Já a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos, possui uma bolsa-auxilio de 

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) que e distribuído para aproximadamente 

setenta e cinco indivíduos. Devido à quantidade de membros possui um critério de 

seleção de membros mais rigoroso que as outras citadas nos tópicos. Ela possui um 

Conselho de Avaliação e Seleção, que seleciona os novos participantes. O jovem 

que queira participar da seleção da orquestra deverá ter idade entre 14 e 25 anos, 

deve ser residente do município, não receber nenhum outro benefício municipal e 
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também deve comprovar que estuda o instrumento concorrido através de 

confirmação da escola ou professor particular, e ainda deve ser submetido a uma 

prova feita pelo conselho avaliativo da orquestra, diferente da orquestra de Joinville 

que teve seu encerramento em 2014, a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos 

esta em funcionamento até hoje. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise das leis de criação de orquestras municipais, foi constatado 

que algumas leis podem ser revogadas como na orquestra de Joinville, que devido 

ao seu alto custo para os cofres públicos teve seu encerramento em 2014, isto nos 

mostra que além do projeto temos que conseguir arcar com as despesas futuras. E 

ainda devemos elaborar um projeto bem estruturado para que não haja brechas em 

seus artigos, devendo criar assim, por exemplo, um contingenciamento de 

emergência ou semelhante para que estas orquestras não tenham seu 

encerramento prematuro.  

Já as orquestras restantes conseguiram obter recursos através de créditos 

obtidos pela prefeitura para a compra e manutenção de instrumentos. Entretanto a 

quantidade de orquestras municipais no Brasil e muito pequena, se fizermos um 

cálculo rápido da em torno de 550 municípios.  

 A boa noticia e que cerca de 65% desses 550 municípios recebem apoio de 

suas prefeituras, todavia não há muitas leis de incentivo e captação de recursos 

nesses municípios, o que leva em muitas ocasiões no fechamento das orquestras ou 

em cortes de verbas para elas, visto que várias tem apenas o apoio da prefeitura, 

mas não possuem uma verba ou crédito para mantê-la.  

Através do Ciclo de Políticas Públicas temos uma forma de amenizar esta 

situação em que se encontra o País. Seguindo pelo menos cinco fases do ciclo 

pode-se formular um projeto de lei consistente e com poucas brechas para não 

ocorrer sua revogação. Além disso, municípios que pretendem criar ou já estão 

criando orquestras deveriam desenvolver no município um sistema de captação de 

recursos como a Lei Rouanet que é federal, que libera recursos para fins culturais no 

Brasil. Espero que este trabalho possa ajudar outros municípios a programar novas 

orquestras pelo país e aumentar o numero delas, que nos dias de hoje são muito 

poucas. 
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