
Indicador de satisfação 

Mapa Cultural Paulista – Biênio 2015/2016 



Indicador de satisfação do público participante 

do Mapa Cultural Paulista. 

Esse indicador tem como objetivo evidenciar, através de gráfico, a satisfação 

do público participante da seletivas nas regiões de Bauru, São José do Rio 

Preto, Ribeirão Preto, Marília, Grande São Paulo, Campinas, Sorocaba e São 

José dos Campos do Mapa Cultural Paulista – Edição 2015/2016 

 

Total de pessoas pesquisadas: 131 

 





































Opinião sobre a importância de realização do Mapa Cultural Paulista 
 

Acho bacana pela oportunidade de novos artistas terem uma chance de mostrar sua arte. 

Agrega valores culturais e incentiva as crianças a aprender a tocar um instrumento. 

Ajuda a melhorar o interesse cultural em todas as áreas no âmbito do município e do estado. 

Amplia o interesse local pela arte e incentiva os interessados a produzir obras para competição. 

As pessoas precisam conhecer uma pouco mais desse tema. 

Aumenta as atividades culturais. 

Colabora com a cultura 

Colabora com o aprendizado. 

Corresponde com transformação cidadã 

Cultura é sempre importante 

O Mapa Cultural dá oportunidade aos artistas mostrarem seu trabalho. Especialmente quem não tem espaços. 

O mapa valoriza os artistas.  



Opiniões sobre a importância de realização do Mapa Cultural Paulista 
 • É extremamente necessário ter esse espaço de cultura e lazer. 

• É importante, pois abre espaço para artistas iniciantes 

• É lindo. É muito lindo ver os jovens fazendo arte. 

• É muito bom para os artistas e para o publico com todas as atividades. Além de tudo, é gratuito. 

• É um evento que tem contribuído muito na divulgação das diversas atividades artísticas da cidade 

• É um incentivo ao artista local mostrar seus trabalhos 

• É uma forma de fomento a atividade cultural em diversas expressões 

• Estimula a produção Cultural. 

• Estimula a transformação da cultura na nossa cidade, ajudando a descobrir novos artistas. 

• Grande oportunidade para novos artistas 

• Incentiva a arte. 

• Incentiva a participação da população. 

• Motiva as produções, talentos e desponta pessoas que não teriam oportunidades em outros locais. 

• Um evento muito bom. Proporcionando cultura a todos, de todas as idades, além de movimentar culturalmente a cidade. 

• Uma maneira pioneira de levar cultura à população local 

• Acrescenta muito para os artistas do município 

 



• Oportunidade de divulgar talentos. 

• Oportunidade de expressão e reconhecimento. 

• Importante para a educação e principalmente para a cultura de nossas crianças. 

• Importante para a troca de experiências literárias. 

• Para minha cidade Cruzeiro, acho muito importante, vai trazer mais energia para os grupos de dança. 

• Podemos prestigiar os grupos de dança de outras cidades. 

• Para quem é da dança é mais um evento para ver e basear 

• Para todos terem acesso a arte e é gratuito 

• Pela oportunidade de ver diversos espetáculos. 

• Poderia ser mais se houvesse mais incentivos para a Cultura 

• Porque divulga a cultura de nossa cidade a nível Estadual 

• Porque é a oportunidade de expressão das pequenas localidades. 

• Porque é uma forma de reconhecimento dos artistas da nossa própria cidade. 

• Projeta as cidades participantes, promove e divulga a cultura. 

• Trabalha a maior comunicação cultural entre os municípios e região. 

• Nos ajuda a conhecer alguns estilos diferentes 

 

Opiniões sobre a importância de realização do Mapa Cultural Paulista 
 



Reclamações do público da Fase Regional do Mapa Cultural 
Paulista – Edição 2015/2016 

• Achei o espaço de exposição pequeno 

• As obras deveriam estar num mesmo ambiente e em ambiente melhor iluminado.  

• Falta de divulgação do evento e clareza nos quesitos e avaliações (transparência) 

• Faltou divulgação, programação e organização. 

• O teatro de Diadema estava com a aparência de um espaço não utilizado a muito tempo, pois estava sujo e 

tinha um odor desagradável (cheiro de xixi) e até morcego dentro do espaço. 

• Poucos filmes e Filmes ruins 

• Seria bom que o julgamento das obras fossem separados: escultura, fotos, caricatura, etc. 

 



Sugestões do público da Fase Regional do Mapa Cultural 
Paulista – Edição 2015/2016 

• Acredito que tem que mais incentivo e investimento, para ter mais eventos como esse. 

• Continuar com o Projeto 

• Tem mais eventos como esse. 

• Deveria permitir sonorizar os instrumentos. Quase não era possível escutar o violão 

• Deveria ser mais divulgado, tendo possibilidade de interação do público de diferentes classes sociais.  

• Escolher um teatro mais limpo 

• Limpeza do tablado, sobretudo após uma apresentação a qual botões foram espalhados pelo mesmo.  

• Aumentar a premiação dos grupos. 

• Trabalhem sempre no aprimoramento de todas as etapas, atividades e eventos, em todos os aspectos. 

• Um melhor critério na avaliação dos filmes participantes. 

 

 

 


