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O estudo inclina-se para as influencias que a mídia exerce dentro da música 
clássica mais especificamente dentro de instituições que a reproduzem, as chamadas 
Instituições sinfônicas, neste caso a Banda Sinfônica Municipal de Bauru. Através de 
estudo teórico prático, buscou-se fomentar a discussão sobre os efeitos da Indústria 
Cultural quanto a visibilidade e o prestígio da Banda Sinfônica Municipal de Bauru/SP, 
para obter a disseminação e preservação da Música Clássica. Para o desenvolvimento do 
estudo, foram realizadas as seguintes pesquisas: bibliográfica para identificar junto aos 
principais pesquisadores os conceitos que permeiam a Indústria Cultural e a relação com 
a comunicação e a música erudita; a pesquisa qualitativa com o intuito de compreender 
a visão de profissionais diversos sobre a temática em estudo; e, quantitativa com 
aplicação de questionário direcionado à população bauruense que identificou o nível de 
reconhecimento da Banda Sinfônica e também o estudo de caso que apontou através das 
pesquisas realizadas as propostas de ações ligadas a ferramentas de comunicação  que 
poderão ser aplicadas  e adequadas de acordo com as circunstâncias da instituição, para 
minimizar o cenário existente. O estudo proposto é focado em relacionar estes conceitos 
à ótica das Relações Públicas. Tanto a pesquisa qualitativa, como a pesquisa 
quantitativa foram submetidas e aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade do Sagrado Coração. 
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