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Apresentação

Maria Isabel Mendes de Almeida*
José Machado Pais**

Uma reflexão de fundo, mais ampla e abrangente, serve-nos aqui 
como espécie de “radar” orientador da problemática de estudo que 
subjaz a esta coletânea. Tal reflexão diz respeito a uma incursão 
experimental sobre os limites ou, ainda, sobre áreas de fissura e 
inquietação que vêm se constituindo em torno da epistemologia 
ocidental moderna ancorada na valorização das ontologias do 
ser e nas clássicas séries binárias natureza/cultura, sujeito/objeto, 
reflexão/ação, corpo/espírito, dado/construído, imanência/trans-
cendência etc. Isso não significa dizer que, na dinâmica e no in-
terjogo desse exercício, não estarão igualmente presentes – afinal, 
estamos vivendo o cerne de um contexto de turbulenta transição 

– o traçado e a produção de efeitos do pensamento “entitário”, que 
funcionou como forma de axioma para as ciências sociais desde 
o seu surgimento. Pretendemos aqui, a partir de um recorte bem 
preciso e despojado de qualquer veleidade mais generalizante, 
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apontar certos impasses e desafios trazidos pela contemporanei-
dade que vêm invocando, no plano da subjetividade, da cultura 
e da própria sociedade, a busca por instrumentos e ferramentas 
conceituais que nos permitam apreender fenômenos que, a cada 
dia, estão a exigir de nós, cientistas sociais, uma espécie de nova 
tribuna de imaginação ou, até mesmo, de reinvenção dos para-
digmas de análise que até então vêm balizando nossos processos 
de reflexão e pesquisa.

A problematização e os redesenhos operados em relação ao pró-
prio conceito de sociedade, tal como cunhado pela modernidade, 
manifesta-se de maneira mais flagrante através dos estudos sobre 
jovens, justamente pela flexibilização dos recursos de que lançam 
mão para lidar com inúmeras combinatórias de invenção, cria-
tividade e imaginação, o que, por sua vez, vem do mesmo modo 
apontando para a busca de instrumentos diversos daqueles que 
antes captavam a ordem e os padrões classificatórios.

Apoiados, portanto, em um eixo comum expresso pelos proces-
sos de profissionalização jovem e pelas surpreendentes manifesta-
ções subjetivas encontradas nas formas como lidam, ressignificam 
e rematerializam seus cotidianos, os autores desta coletânea pro-
curam contribuir para o exame de novas percepções a respeito do 
conceito de criação na sociedade contemporânea.

Originalidade, autoria, colaboração, competição, especialização, 
carreira, dia e noite, lazer e trabalho, processo e produto, ocu-
pação espaço-temporal, o exercício de múltiplas competências 
centradas em um único profissional. Essas, entre várias outras, 
configuram situações que atravessam os processos de profis-
sionalização jovem, trazidos à baila no mundo atual e que vêm 
alterando de forma significativa as concepções e os modos de 
funcionamento da criatividade. 

Foi com esse esboço inicial de percepções em mente que se 
procurou nesta coletânea, em primeiro lugar, rastrear um modus 
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operandi das práticas profissionalizantes que nas últimas décadas 
vêm se transformando, sobretudo em seus aspectos dicotômicos 
e binários, e apontando para a formação de inventivas e enge-
nhosas operações de contaminações recíprocas. Trata-se aqui dos 
processos de criatividade e profissionalização. Partimos, portanto, 
de uma aposta inicial em um exercício reflexivo sobre transforma-
ções da subjetividade, tomando como ferramenta central os novos 
horizontes de capacitação jovem. A bifurcação entre os mundos 
artístico/expressivo e os regidos pela lógica canonicamente empre-
sarial, profissional e de negócios – tão familiar ao imaginário das 
décadas de 960 e 970, assim como ao ethos contracultural que 
a acompanha – vem cedendo terreno e ressemantizando lógicas 
outras de coabitação entre eles. Nesse sentido, a própria visibili-
dade crescente, nos grandes centros urbanos, da figura do “jovem 
empreendedor” não mais o associa automaticamente ao jovem 
empresário/executivo, permitindo, sim, encampar e absorver em 
sua rede de sentidos jovens artistas, poetas, escritores, atores, ci-
neastas etc. Os recentes movimentos de maximização de valores 
como competência, profissionalismo, expertise e desempenho hoje 
encontram-se aliados, em pé de igualdade, aos valores da criati-
vidade, da ludicidade, da expressividade e do prazer.

No âmbito desse universo de mútuas relações de irrigação en-
tre criatividade e produtividade, não menos oportuno se faz o 
questionamento em torno da própria concepção da criação na 
contemporaneidade. Em que medida fragmenta-se hoje o princí-
pio da autoria insular, do criador como substância, compreendido 
em seu perímetro solitário e cativo da originalidade? De outro 
lado, há também o tradicional anátema da condição do “plagia-
dor”. Não estaria este ressignificando-se e recombinando-se nas 
condições pós-autônomas dos processos artísticos de reapropria-
ção e remixagem de signos e imagens das “redes”, a dissipar o 
rompante criador uno e indivisível? E quanto aos processos de 
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aprendizagem, baseados nos ciclos progressivos e em escala, da 
carreira e da formação do especialista? Não nos encontraríamos 
hoje “intimados” a pensar, juntamente com a persistência desses 
modelos, a entrada em cena de uma singular familiaridade das 
subjetividades jovens com os processos do “aprender fazendo”? 
Ou seja, de um aprender enquanto se faz? Tal circunstância tem 
nos levado a acompanhar entre os novos agentes criativos o 
acúmu lo e mesmo a multiplicidade simultânea de desempenhos 
de tarefas cuja mestria central reside em conhecer seus modos de 

“funcionamento”. Esses últimos, por sua vez, encontram-se mais 
próximos dos regimes de formação e conhecimento que são so-
bretudo situacionais, presentificados e voltados para o recorte da 
etapa com a qual se vai trabalhar e para a valorização das noções 
de canalização e de foco.

Outro desafio suscitado por esta coletânea aloca-se, do mesmo 
modo, em uma forma de clamor pela revalorização do artífice 
(Sennet, 2009), que associa autonomia à comunidade e que nos 
convoca a uma reflexão em torno da dessubstancialização do nú-
cleo criador, outrora radicado na condição do artista-autor. Insis-
timos no aprofundamento desse debate na medida em que ele vem 
nos abrindo significativas pistas em torno das relações também de 
copresença entre o pensar e o fazer, aproximando-nos da ênfase 
sobre a ideia do esboço – onde a fabricação de um terreno para 
criar já é um “fazer”, e não da planta – onde a ausência de um 
diálogo entre a forma e os materiais cede lugar à obsessão com o 
planejamento prévio do aonde se vai chegar.

Na esteira de um espírito de época tão bem-intuído por Nestor 
Canclini (200) quando se refere à pós-autonomia contemporânea 
do campo artístico, não pela diluição integral das fronteiras dos 
campos, mas por terem eles se tornado campos abertos, dotados 
de “autonomias táticas” –, sugerimos um paralelo com as culturas 
jovens e o traçado desse agir criativo como o lugar da “iminência”. 
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Nesse âmbito, que também pode dar lugar à produção do “dis-
senso sensorial” (Rancière, apud Canclini, 200) – e não à mera or-
ganização da diversidade –, trabalha-se em uma rede permanente 
de negociações, “desfatalizam-se as estruturas da linguagem, os 
hábitos dos ofícios, o canon do legítimo” (Canclini, 200:25). 

Quando se dirige à sociedade atual como uma sociedade sem 
relato, Nestor Canclini refere-se a uma condição histórica na qual 
nenhum relato organiza a diversidade em um mundo cuja inter-
dependência tem sido o alvo do desejo de muitos. É nessa dire-
ção que procuraremos aprofundar vários estudos de caso (Brasil/
Portugal), assim como diagnósticos teóricos sobre a sociedade 
contemporânea cujas propostas convergem, ainda que de modos 
distintos, para a liberação de um novo campo de possíveis, que 
não existem a priori, que não estão dados e que precisam inces-
santemente ser criados.

Apresentada a problemática geral do livro, vamos agora aos 
chamados estudos de caso, opção metodológica que se justifica 
levando-se em conta que, nos processos de inserção profissional 
que ocorrem no universo das chamadas indústrias criativas, a 
validade de conceitos tão abrangentes quanto os de criatividade, 
autenticidade ou distintividade só ganha sentido quando esses 
mesmos conceitos são aplicados a referenciais empíricos (Mckin-
lay e Smith, 2009).

Em todos os casos estudados confrontamo-nos com dois cam-
pos de possibilidade: o da profissionalização da criatividade e o 
da criativização da profissão, interessando-nos pesquisar como 
se dão os enlaces ou desenlaces entre criatividades professadas e 
profissões criativas. Genericamente, podemos tomar o primeiro 
conceito para designar capacidades criativas que são conscien-
temente assumidas e subjetivamente investidas; o segundo con-
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ceito traduz uma extensão deliberada da criatividade à profissão. 
Como seria de esperar, nem sempre as criatividades professadas 
se traduzem em profissões criativas, sendo mais provável que as 
profissões criativas surjam em consequência de criatividades pro-
fessadas. Em qualquer dos casos, quando os jovens alimentam o 
desejo de profissionalizar as suas criatividades, como se processa 
a concretização do desejo, ou que fatores impelem ou impedem a 
sua concretização? É em torno dessa problemática que giram os 
capítulos deste livro. 

Por outro lado, interessa-nos investigar se a criatividade apenas 
tem lugar no campo das chamadas “indústrias culturais” ou se 
ela é uma valência que se reivindica em outros campos profis-
sionais, mesmo os considerados tradicionais. Pois, se assim for, 
poderemos estar perante uma corrente sociocultural não apenas 
ancorada em vocações artístico-expressivas que se projetam em 
novas inserções profissionais. Esferas tradicionais do mundo do 
trabalho poderão também ser ventiladas por essa nova corrente 
sociocultural, onde se destacam valores de autonomia, improvi-
sação, criatividade, expertise, expressividade e ludicidade. 

Esses valores, associados a transformações da criatividade e a 
novos empreendedorismos, aparecem bem-sinalizados no capí-
tulo inicial deste livro (“Criatividade contemporânea e os rede-
senhos das relações entre autor e obra: a exaustão do rompante 
criador”), no qual Maria Isabel Mendes de Almeida nos convida 
a deslindar dois processos que estão na origem das reflexões que 
inspiraram toda a nossa pesquisa: o que respeita à criativização da 
profissão, lufada de sensibilidades e modos de fazer com epicentro 
no universo das artes, acometendo o mundo empresarial; e o que 
se relaciona com a profissionalização da criatividade, horizonte de 
possibilidades à prova de artistas e criativos, caçadores de opor-
tunidades pugnando por mais-valias econômicas a partir da valia 
estética do que produzem, através de estratégias pick-up. À boleia 
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desses processos, que fazem carrilar a criatividade hoje, a autora 
convida-nos também a uma abordagem inovadora sobre as trans-
formações atuais da subjetividade, em que o individual aparece 
sempre como a cara-metade do relacional. Estamos perante um 
desafiador diagrama da criatividade contemporânea, entre cujos 
eixos problemáticos se destaca a atenção dada aos processos de 
criação (“a criatividade como algo criado”) e a análise da tensão 
entre as autorias “insular” e “colaborativa”, em que a inspiração 
peleja com a conspiração e, em misturas reiterativas, a dádiva se 
espelha na absorção (efeito “esponja”): o jogo colaborativo como 
antídoto da competitividade. 

O segundo capítulo (“Das belas-artes à arte de tatuar: dinâmi-
cas recentes no mundo português da tatuagem”), de Vitor Sérgio 
Ferreira, apresenta um estudo de caso sobre a profissionalização 
dos tatuadores. Uma clivagem geracional emerge ao se confronta-
rem as práticas de tatuagem em dois tempos: outrora, essas práti-
cas (artesanais) tinham um cunho amadorístico e associavam-se 
à marginalidade de submundos sociais; agora elas se inscrevem 
(como arte) em dinâmicas de profissionalização que reclamam 
uma distintividade estética e uma legitimidade social. A exposi-
ção midiática dessa arte (programas televisivos, reality shows etc.), 
atualmente alistada no universo do design corporal, é apresentada 
como uma condição favorecedora do crescente e popularizado 
interesse pela tatuagem, dando lugar a um mercado em expansão 
que alguns jovens – muitos deles com formação universitária no 
domínio das belas-artes – têm explorado como uma possibilidade 
de profissionalizar, com sucesso, a sua criatividade. Três princi-
pais características parecem evidenciar esse reclamado domínio 
profissional: uma significativa cooperação entre os tatuadores da 
nova geração, pela partilha e discussão de conhecimentos, resul-
tados e processos criativos, principalmente em convenções in-
ternacionais; uma crescente competição, aguçada pelo desejo de 
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bons desempenhos (estéticos e profissionais) e também por uma 
diversidade estilística, fortemente estimuladora da criatividade; 
por fim, uma performatividade feita quer de exigências, determi-
nadas pela capitalização de backgrounds artísticos e por uma forte 
consciência profissional, quer de cedências e seduções, logo que 
os clientes são chamados a colaborar – e a se socializar – numa 
criatividade intersubjetivamente gerida e negociada. À discussão 
é também chamada a possibilidade de as “estratégias de jurisdição 
sobre a prática de tatuar” poderem corresponder a uma desejada 
institucionalização dessa área profissional, à qual se chegará não 
tanto por “obsessão” quanto por efeito de “circunstâncias” que 
criam opções de carreira frequentemente em diálogo com outras 
oportunidades de profissionalização no campo das artes visuais. 

No terceiro capítulo (“Talentos on-line: a profissionalização da 
criatividade via internet”), Ana Maria Nicolaci-da-Costa discute 
a profissionalização da criatividade via internet, dando sugestivos 
exemplos de como a exposição on-line é uma plataforma, cada vez 
mais explorada pelos jovens, na divulgação de sua criatividade: 
na forma de conteúdos políticos, humorísticos ou literários (crô-
nicas, livros, poemas); de artes performativas e visuais (música, 
dança, fotografias ou vídeos); ou até de receitas culinárias ou de 
emagrecimento. 

Através de uma aproximação que entrelaça uma macroperspec-
tiva (cotejando o desenvolvimento das tecnologias de informação 
e comunicação e o crescimento da chamada economia criativa) 
com uma microperspectiva (aferindo estratégias de afirmação 
na vitrine de talentos em que cada vez mais se transformou a 
internet), a autora mostra-nos a contribuição da rede mundial de 
computadores para a economia criativa, por meio de múltiplos 
sites de relacionamento (MySpace, Orkut, Twitter ou Facebook). 
As entrevistas realizadas com jovens criadores que exploram essas 
redes permitem-nos ter acesso às suas motivações e expectativas, 
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assim como ao sucesso alcançado e às suas estratégias: trans-
formando um hobby em profissão, inventando um marketing 
pessoalizado (autopromoção) ou transformando um blog num 
laboratório de estilos e ideias, o que nos permite perceber como 
os produtos acabados se inscrevem em laboriosos processos de 
produção e aprendizagem. Com efeito, as tutorias disponíveis na 
internet são com frequência usadas como “pano para manga” por 
onde, astutamente, se enfiam os “zilhões de coisas” de que se ali-
menta a criatividade.

 Na esteira do interseccionismo pessoano se poderia inscrever 
o capítulo seguinte, sobre “O mundo em quadrinhos: o agir da 
obliquidade”. O que José Machado Pais nos mostra é que as histó-
rias em quadrinhos se baseiam numa forma de comunicação em 
que os conteúdos se revelam na obliquidade dos sentidos que se 
soltam de suas imagens. O agir da obliquidade, que é próprio da 
criatividade e do saber interpretativo dos mundos ficcionais das 
histórias em quadrinhos, é usado pelos jovens criadores de HQ 
na profissionalização de sua criatividade, ao desenvolverem uma 
capacidade – feita de astúcias e sagacidades – para interconectar 
ocorrências, circunstâncias, ideias, oportunidades. 

Aos jovens entrevistados foi pedido que contassem, em quadri-
nhos, a sua história de vida, estratégia metodológica que possibi-
litou a análise de seus imaginários, subjetividades e identidades. 
O que se sugere é que, sendo os jovens socializados num jogo de 
indeterminações e determinações – de que, aliás, os criadores de 
HQ lançam mão na produção de suas histórias, quando procuram 
achar um ponto de equilíbrio entre a imagem e o texto, o vivido 
e o percebido, o sonhado e o realizado –, o agir da obliquidade 
permite-lhes usar a criatividade como estratégia de inserção pro-
fissional. Essa criatividade, reivindicada e cultivada como expres-
são de uma subjetividade, transita, obliquamente, do domínio de 
vocação para o da profissão. Em suma, veremos que, da mesma 
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forma que os quadrinhos são uma arte sequencial, também as 
trajetórias profissionais dos jovens exploram sequências que atin-
gem, por obliquidade, inesperadas consequências. Os objetivos 
surgem, obliquamente, como desafios colocados por descobertas 
trajetivas, o caminho fazendo-se no andar, os meios descobrindo 
fins distintos dos previstos. Dessa forma se processa o balanço 
entre a realização pessoal (self-expression) e a inserção profissional.

 No quinto capítulo (“Viver (d)o hip-hop: entre o amadorismo 
e a profissionalização”), José Alberto Simões nos dá precisamente 
conta das incursões profissionalizantes protagonizadas por jo-
vens envolvidos nas várias vertentes do hip-hop (writers, DJs e 
b-boys/girls). O estudo de caso é interessante, entre outras razões, 
por colocar em evidência os constrangimentos ideológicos que 
podem entravar a profissionalização da criatividade surgida de 
movimentos culturais de intervenção, avessos à comercialização 
de sua produção artística. Mas como as vontades mudam com o 
tempo e as circunstâncias, o que se descobre é uma convivência, 
mais ou menos tensa, entre circuitos underground que assentam 
a sua pretendida autenticidade e integridade artística no repúdio 
à comercialização e circuitos comerciais ou mainstream, que, em-
bora acusados de se deixarem arrastar pela torrente mercantilista, 
acabam também por absorver e difundir as produções mais alter-
nativas – o que explica que alguns cultores do hip-hop transitem 
de um para outro circuito, ao sabor das vontades e, sobretudo, 
das oportunidades. 

A aparente dissonância entre criatividade alternativa (contra-
cultural) e profissionalização comprometida (comercial) acaba 
por se transformar numa consonância por conveniência, na qual 
o amadorismo parece sobrelevar o profissionalismo. No entanto, 
o capítulo também dá conta dos circuitos alternativos de difusão 
ou comercialização que acabam por reforçar, em termos de mar-
keting, a marca underground (como acontece com a criação de 
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algumas editoras, revistas, concertos ou lojas de roupa e disco). 
Finalmente, é assinalada a expansão dos circuitos digitais do hip- 
hop, ao mesmo tempo em que é possível se dar conta da erosão 
das barreiras que tradicionalmente separavam a produção do con-
sumo, para além do esbatimento das fronteiras entre vários tipos 
de produtores, todos eles agora convergindo para um objetivo 
comum – o da divulgação. Os créditos de reconhecimento pare-
cem, assim, subalternizar as contrapartidas econômicas ou, nas 
palavras do próprio autor, “viver o hip-hop” parece contar mais 
do que “viver do mesmo”.

 No derradeiro capítulo do livro (“Criatividade situada, funcio-
namento consequente e orquestração do tempo nas práticas pro-
fissionais contemporâneas”), Fernanda Eugenio, recobrando mui-
tas das questões levantadas por Maria Isabel Mendes de Almeida, 
traça um estimulante diagrama da criatividade contemporânea, 
contrapondo o modelo romântico da insularidade do artista ao 
emergente modelo colaboracionista. Nessa nova criatividade rela-
cional, o que prevalece, veremos, é uma cooperação entre modos 
de pensar e de fazer, é um jogo de astúcias e audácias que coloca 
em estado de sítio a normatização. Sim, porque de rupturas no 
persistente se faz a inovação, do mesmo modo que a criatividade 
emerge de atos situados em sua movediça retomada, o locativo 
dando lugar ao locomotivo. Nessa criatividade situada e explorada 
em diferentes modulações de ocupação (a incubadora, a residência, 
o coworking space, o home office, as tecnologias locativas e outros 
dispositivos espaciais), encontramos também um duplo movi-
mento, oscilando entre a infusão de processos de subjetivação e a 
difusão de experiências partilhadas, num vaivém contingencial 
de rasgos agregados, de argúcias associadas. A fusão pressupõe 
relações e vínculos, lugares intercambiáveis, ubiquidades, enfim, 
um “estar em contato” facilitado pelas novas tecnologias de in-
formação e comunicação. A criatividade é apresentada como ato 
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situado, onde o situar-se é uma condição da criatividade, como 
se entrar em cena significasse a sua transformação movida pela 
participação. Fernanda Eugenio discute ainda as temporalidades 
da criatividade (tempo-processo/tempo-pressão), mostrando-nos 
como os jovens esculpem o seu futuro em “agoras”, sem a rigidez 
de planos que apontam para desempenhos previstos, uma vez que 
se armam de esboços flexíveis que permitem empenhos rizomá-
ticos, hipertextuais, criativos.

Feita essa breve apresentação dos capítulos do livro, resta-nos 
desejar que os leitores possam aqui encontrar pistas de reflexão 
que, em conjunto, nos permitam dar continuidade e adensar uma 
problemática de estudo que nos parece muito desafiadora, pelo 
que pode significar em termos da descoberta de novos rumos so-
cietais e horizontes de profissionalização para os jovens, à escala 
de uma economia globalizada. Tenha-se em conta que, para os 
pais de muitos dos jovens de hoje, possuir uma carreira profis-
sional significava deter uma identidade estável e reconhecida. Em 
contrapartida, as carreiras profissionais são atualmente feitas de 
percursos ziguezagueantes, variáveis e indetermináveis (Buch-
mann, 989; Pais, 200). Os jovens confrontam-se, assim, com o 
desafio de se adaptarem a circunstâncias de vida mutáveis – o que 
pressupõe uma capacidade de ajuste, uma criatividade para fugir 
a situações de impasse. Aliás, por suas próprias trajetórias de vida, 
alguns jovens reclamam pertencer a uma “classe criativa” (Florida, 
2002), desenvolvendo perícias em ultrapassar a contradição entre 
a calculabilidade e a qualidade do fortuito, quando a primeira 
aparenta desfazer a arbitrariedade da segunda e esta coloca em 
causa a previsibilidade da primeira. Por isso, muitos dos jovens 
que acompanhamos, com percursos aparentemente desalinhados, 
conseguem com frequência dominar a arte da pirueta. A própria 
situação de instabilidade laboral que vivem parece estimular a 
descoberta de percursos originais. Não por acaso os sociólogos da 
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Escola de Chicago sublinhavam as chances do trabalhador oca-
sional, impelidas por repetidas errâncias. Como dizia Park (999 
[923]:85-8) em relação ao hobo, a “consciência não é mais que um 
incidente da locomoção”. 

Enfim, o projeto de pesquisa que nos mobilizou dá conta de 
como a criatividade, amalgamada por novas aprendizagens e so-
cializações, pode reverter em inesperadas oportunidades de vida, 
designadamente quando essa criatividade é convocada para a pro-
fissionalização. Resta saber se essas oportunidades se encontram 
confinadas a círculos elitistas, com capitais culturais espelhando 
determinadas pertenças sociais. Embora essa questão não tenha 
sido priorizada, as amostras de estudo de que partimos são su-
ficientemente diversificadas para nos sugerirem que mesmo os 
jovens de baixa condição social, com trajetórias de vida marcadas 
por vulnerabilidade ou falta de suporte econômico, não estão fora 
desses novos horizontes de realização pessoal e profissional, muito 
pelo contrário. Assim sendo, se entre jovens de diferentes origens 
sociais e geográficas encontramos conjugações relevantes entre 
criatividades professadas e profissões criativas, poderemos estar, 
provavelmente, no limiar de novas correntes socioculturais impul-
sionadas por uma nova geração social – geração efetiva, no sentido 
em que Mannheim (990 [928]) a definiu. Para ele, as gerações 
inscrevem-se numa dinâmica histórica que favorece o surgimento 
de grupos de jovens que se diferenciam radicalmente de seus an-
tepassados. Estes jovens constituem uma geração de mudança 
quando ela própria é produto e motor de mudança. A aceleração 
das transformações sociais, sinalizada pelos contributos reuni-
dos neste livro, é um fator importante para a transformação de 
uma “geração potencial” em “geração efetiva”. Para Mannheim, 
as gerações potenciais, fundamentadas nos ritmos biológicos 
da existência, apenas em circunstâncias históricas especiais se 
transformam em gerações efetivas, capazes de atuar como forças 
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transformadoras da sociedade. Mannheim defendia, por outro 
lado, que a aceleração das transformações sociais, a montante e a 
jusante da emergência das gerações efetivas, não podia deixar de 
se associar a novas oportunidades de acesso à cultura por parte 
da geração jovem. É o que parece estar acontecendo entre jovens 
de cujos projetos de profissionalização este livro trata. 


